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Zakeus– mini bibliodráma bibliai figurákkal
(Angerer Adrienne)
Ha a résztvevők még nem ismerik a figurákat, először engedjük meg, hogy kézbe vegyék,
mutassuk meg, milyen mozdulatokra, beállításokra képes. Hagyjuk, hogy játszanak velük
kicsit, különben nem bírnak figyelni, mert ki akarják próbálni a figurákat...
A képek egy felnőtt alkalmat mutatnak, de a figurák minden korosztályban jól
használhatók.
.................
(Egy alkalmas helyre, pl. zongora tetejére, nagyobb asztalra, emelvényre leterítünk egy
drapériát, elhelyezünk egy szobapálmát vagy felállítunk egy fügefa ágat. )
(Egy másik helyre felállítjuk a figurákat, jól
láthatóan - kivéve Zakeust és Jézust, őket
elrejtjük, ők nem választhatók).

(Kézbe vesszük Zakeust, és bemutatjuk, hogy ki ő, mi ő. Meséljünk izgalmasan, keltsük
fel a gyerekek érzelmeit!)
Ez itt Zakeus, egy zsidó férfi, aki Jerikóban él. Ekkoriban a zsidók nem voltak szabadok,
a hatalmas Római Birodalom uralkodott felettük. Az utcákon mindenütt római katonák
vigyáztak a rendre, s a zsidó polgároktól igen keményen szedték az adót a császárnak.
De nem ám maguk a rómaiak szedték be az adót, hanem kiadták a munkát egy-egy helyi
zsidó embernek, akinek így ez lett a foglalkozása, ő lett az adószedő, vagyis a vámos,
ahogyan a Bibliai mondja.
Hát éppen ilyen vámos Zakeus is, aki ugyan a zsidókhoz tartozik, de abból él, hogy az
ellenségnek, vagyis az elnyomó rómaiaknak szedi be az adót a saját népétől, a
szomszédaitól, sőt, képzeljétek el, hogy még a rokonaitól is! Annak idején a rómaiak úgy
találták ki a rendszert, hogy nemcsak az adónak megfelelő összeget szedhette be az
adószedő, hanem amennyivel több pénzt be tudott hajtani, az az övé lehetett... Nem a
legnemesebb foglalkozás, igaz? Megkárosítani a saját népét, és ebből meggazdagodni...
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Mivel Zakeus kicsi volt, mindig ment vele egy vállas, izmos római katona, hogy
nyomatékot adjon a követelésnek. Meg tudjátok mutatni, hogy hogyan lehet fenyegetően
odaállni anélkül, hogy fegyvert szegeznél valakinek? (Engedjük, hogy megmutassák,
mennyire ijesztően tudnak odaállni). Így aztán az emberek nem mertek ellenszegülni,
fizettek, bármennyit kért is Zakeus. És gondolhatjátok, hogy nem voltak gátlásai...
Mit gondoltok, Zakeusnak hány igaz barátja volt a városban? És hányan kívánták vajon,
hogy a csapjon belé a ménkű...? (Engedjük, hogy felkeljenek az ellenséges érzelmek a
gyerekekben).
Egy napon Zakeus hírét vette, hogy „az a bizonyos Jézus” a városba érkezik. Sok
mindent hallott már róla, és kíváncsi volt. Mit gondoltok, miket hallhatott? (Engedjük,
hogy mondják: betegeket gyógyított meg, tanított...) Zakeus nem akart a tömegben állni,
hiszen kicsi is volt, meg hát nem nagyon szerették őt az emberek, nem szívesen állt
volna be közéjük. Így hát felmászott egy fügefára az út mellett. (Ekkor ügyesen
felültetjük Zakeust a fára, a kezeivel kapaszkodjon, s nézzen kissé lefelé).
Most arra kérlek, hogy ti legyetek a jerikóiak. (Rámutatunk a figurákra). Aki úgy érzi,
van mondanivalója Zakeus számára, az jöjjön ki, és válassza ki magát a figurák közül. (Ha
jön az első bátor:) válaszd ki magad, jó, ha megvan, akkor helyezd el magad itt
Zakeushoz képest valahogy, csak bátran, lehet hajlítani a figurát mindenfelé. Ha megvan
a testtartás, a gesztus, akkor azt kérem, hogy állj mögé, tedd az ujjad a vállára, és
hangosítsd ki, amit Zakeusnak mond. Ha a ki nem mondott gondolatát mondod ki, akkor
kissé fordítsd ki a fejedet, úgy mondd, halkabban.
(Meg is ismételhetjük, amit mond. Aztán jöhet a következő ugyanígy. Szép, színes
paletta lesz, mindenfélét fognak mondani. Kb a figurák felét engedjük kiválasztani. Ha
szépen benépesítették a terepet, áttérünk a Zakeussal való identifikációra).
Most akkor arra kérlek, hogy Zakeussal
azonosuljatok, helyezkedjetek bele az ő
karakterébe. (Ez nehezebb lesz, hagyjunk
időt, segítsünk...) Gyertek ki, és ugyanezzel a
módszerrel, hogy mögé álltok és a vállára
teszitek az ujjatokat, hangosítsátok ki
Zakeus érzéseit. Mi van a szívében?
(Ha nehezen indul, adhatunk példát mi is, pl
„Annyira magányos vagyok... Mindenki gyűlöl,
mert elszedem a pénzüket... Talán igazuk van, rossz ember vagyok... Bárcsak más munkát
választottam volna, és cserébe lennének barátaim, nem gyűlölne mindenki...”. Ha
mindenki elmondta, akiből kikívánkozott, továbbléphetünk.)
Kézbe vesszük Jézust, odaállítjuk a fa elé, hogy ránézzen Zakeusra, és azt mondjuk:
„Zakeus, gyere le hamar, ma a Te házadban kell megszállnom! Szeretnélek meglátogatni,
veled vacsorázni, beszélgetni.”.
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Hűha! Végre egy ember, aki nem szidja Zakeust, hanem barátkozni akar vele!!! Valaki, aki
őszintén kíváncsi magára az emberre, Zakeusra, és nemcsak a bűnös adószedőt látja
benne...

A következő jelenet Zakeus házában játszódik.
(Közben vegyük el a jerikói figurákat, terítsünk le egy másik
drapériát a fügefától kicsit távolabb, ez lesz Zakeus lakása.
Vegyük le Zakeust a fáról, őt és Jézust ültessük le, s az eddig
fel nem használt figurákat is melléjük, ők Zakeus háza népe.
Néhány állatot is elhelyezhetünk. Közben végig beszélünk)
Jézus itt van, együtt vacsorázik Zakeussal és az ő háza népével.
Itt van egy szolgája, itt egy másik szolga, itt a felesége, a fia,
ezek az állataik... sok, szép állat, hiszen Zakeus módos ember...
Jézusnak valószínűleg a legszebb birkáját vágta le... (Addig
beszélünk, amíg felépítjük a jelenetet)
Tudjuk, hogy mi történik: Zakeus azt mondja: „Íme, Uram, vagyonom felét a
szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette”.
Most azt kérem, hogy ami nincs leírva, ami Zakeus szívében hangzik csak el, azt
hangosítsuk ki. Ugyanúgy: állj mögé, tedd az ujjad a vállára, és mondd ki, ami Zakeusban
szerinted ebben a pillanatban van. Azt mondd, ami Benned most megfogalmazódik. Az
sem baj, ha előtted valaki egész mást mondott, az sem, ha hasonlót. Azt mondd ki, ami
neked most fontos.
(Bátorítsuk őket így, hogy ki merjenek jönni. Ha úgy látjuk, lecseng, s mindenki
elmondta, ami benne volt, kérdezzünk rá még egyszer, hogy van-e még valakiben valami.
Ha nincs, lezárhatjuk.)
Köszönöm szépen az együttműködést, a színes hangokat. Itt hagyjuk a jelenetet, hogy
szem előtt maradjanak.
o

Reflexió

Most azt kérem, hogy meséljétek el, hogy milyen volt nektek kihangosítani egy-egy
szereplőt?
(Pár perc múlva még egy kérdés):
Most próbálj meg arra is ránézni, hogy honnan jöttek belőled ezek a hangok? Mikor
mondtál ilyen mondatot, vagy mikor mondtál volna szívesen, de nem tetted? Mikor
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éreztél hasonlót? Mit pengetett meg a történet a saját életedben, honnan ismerős
neked az a hang, amit megszólaltattál?
(Minden személyes megosztásnál az a fő szabály, hogy mindenki csak azt ossza meg,
amit szívesen oszt meg. Nem baj az sem, ha nem mondja ki hangosan, csak felidézi
magában. Már gyerekeknek is van élményük áruló barátokról, kiközösítésről, periférián
állásról, izolációról, és arról, milyen ha megbocsátanak vagy ő megbocsát, és helyreáll
egy barátság, egy testvérkapcsolat.)

(Miért fontos a reflexió? Mert megéljük, hogy a Bibliában a saját érzéseinket,
életproblémáinkat találjuk meg, s választ kapunk a kérdéseinkre, így válik a
történet egyre inkább a MI történetünkké, s a Bibliai egyre inkább a MI
könyvünkké...)
..............
A résztvevők (bármilyen korosztályból!) a megszólalásokkor hajlamosak elmenni a
poénkodás felé, ezt kezeljük finoman, tapintatosan. Nyilván zavarban vannak,
segítsük őket visszanyerni a komolyságukat.
Az a tapasztalat, hogy sem a felnőttek, sem a gyerekek nincsenek hozzászokva
ahhoz, hogy ne intellektusból dolgozzanak, hanem engedjék, hogy
megérintődjenek, bevonódjanak, hogy az érzelmi életüket is engedjék
megmozgatni akár egy hittanórán, akár egy lelkigyakorlaton. Sokat kell nekik
segíteni, hogy nyitottá tudjanak válni erre.
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