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 מערכה ראשונה
 

 1תמונה 
 . אותוטלטל קצין מ. רצפהפאולוס ישן על ה.  שחר. לספירה 46. אחצר בית כלא ברומ

 

 .הגיעה שעתך. פאולוס, קום  : קצין

 ?לחופשי? לבית הדין ?לאן :פאולוס

 .לטיול :קצין

ִתי את רומאהקיסר יודע ש. ידיי נקיות :פאולוס   .לא אני ִהצַּ

 !קום (מאיץ בו) .הוא יודע את אשררק הקיסר יודע  :קצין

 .קחני אליו ואומר לו במו פי (קם) :פאולוס

 

  . צלבקורת נכנסים שני חיילים נושאי 

 

 .על הכתף (לפאולוס) :קצין

 !?לצליבה :פאולוס

 .בנהר בוקררחצת ל :'א חייל

 .בארמון ארוחת בוקרו :'חייל ב

  .אמרתי, על הכתף  :קצין

 

 . החיילים טוענים את הצלב על כתפיו של פאולוס

 

וכי מדוע  .מבקש אני ללמד זכות על עצמי בפני שופטיי? מי גזר את דיני :פאולוס

 .קחני אל הקיסר? ה להעלות את רומא באשצ  ר  א  

 .קדימה  :קצין

על מה ? להמיתני עימךה מצ  ר  ח  נ  ה ו  ל  כ  , ריבונו של עולם (כלפי מעלה) :פאולוס

 ?ולמה

 

  . החיילים דוחפים את פאולוס הנושא את הצלב אל מחוץ לבמה

 

 

 2תמונה 
, העומד על החומה ,קיסר רומא, אור עולה על נירון. לספירה 85. ירושלים שער

מלווה את עצמו בקתרוס
1
 : ושר 

 

 . ונחרדתי ,עיניפקחתי את , כשנולדתי  :נירון

 ? כיצד אישה אוהבת? כיצד הרוח נושבת? כיצד השמש בוערת

 ?ינּומ  ש  כיצד נודדים הכוכבים ב  

 ? ינּומ  לאן נעלמים אנו ככלות י  

  

 

                                                 
1
 כלי נגינה עתיק הדומה למנדולינה  
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בּו חרדותיי, גדלתיכש  ילַּ א  והתפללתי ל   רַּ

 ,ימַּ י  שבחסדם יאריכו את כדי 

 , בשֹונ  תמשיך לִ הרוח , תמשיך להאירהשמש ו

  .אהובכדי שאוכל ל, לחשובוכל אכדי ש

 

 , הםאת הרוח להשיט ספינותי ישַּ נ  א  כופפו ובינתיים 

 , םבאדמה לגדל את מזונ רשוח

 ,םאש לחמם את מעונהבעירו 

 .צחוקו חוקבראו  ,מדעבראו  ,ראו שירהב

 

 ,מושבםבאפס מעש בנותרו והאלים 

 עד שתש כוחם ומסתאבים יםיטמטממ

 את מקומםלפנות יומם ועכשיו הגיע 

  .בעולם שוללמלהניח לי ו
 

 . לקהלפונה נירון 

 

הדגול אף יש אומרים . מן האמנים הדגולים בעולם. רומא אניקיסר נירון   :נירון

 (צוחק) .מצפה למחיאות כפיםאני  .שבהם

 

טרופימוס תומך . על כתפיהם שקיהם ,פאולוס וטרופימוס נכנסים. חשיכה על נירון

גבר  .קבצן' גבר א .םיוצאים לקראתאישה גברים ושלושה . בפאולוס המותש מעייפות

 .נושאת גופת תינוקאישה ה .משותק רגליים' גבר ג. עיוור' ב

 

 .ינותטורף את נפשו הייאוש. פאולוס, רחם עלינו :'גבר א

  .לי את מאור עיניהשב , אתה שפקחת עיני רבים :'גבר ב

  .ואעבוד אותך לעולם, הקם אותי על רגלי :'גבר ג

 .בני מת. פאולוס, בני מת :אישה

התגלגל  שלושה ימים .הגיע זה עתה לירושליםהאדון , גבירותיי ורבותי :טרופימוס

ו עייף משרתגם  .לא אכל ולא שתה. לא עצם עין .באבקובחום . בדרכים

  .מאד

עושה נסים המסיחים  איני .המשיחישוע  את בשורתמביא ה ,שליח אני :פאולוס

 .ובחסדוו האמינו ב, אם ברצונכם להיוושע. ממנה את הדעת

 .תן לנו אות ונאמין 'גבר א

 .תן לנו סימן ונתחזק :אישה

עליכם להאמין במשיח בכל . הוא קטן אמונה ,וסימן מי שמבקש אות :פאולוס

 .הוא לכם נסעושה לבבכם ורק אז 

בין מנחה  בכל יוםחזק אמונה לנזקקים וי, שבועייםישהה בירושלים האדון  :טרופימוס

 .למעריב

  .בני מת, פאולוס, בני מת :אישה

 .בשער בית המקדשמחר  :טרופימוס
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אין לה שאהבה אוהב את האדם האלוהים . ךואל תיפול רוח (לאישה) :פאולוס

כדי , לתחייהו מהקילכן . לכן הקריבו. את המשיחלנו לכן שלח . שיעור

  .לנצח את המוות נובכוחשגם תקווה לנו לתת 

  .תזכו לברכה ,תרומהואם תרימו . טבלו והתפללו :טרופימוס

 

ָעָרה פרוע ,גלימתה קרועה. עדימא תנכנס  .שֵׂ

 

אל שער  ימהר: האלוהים לי כה אמר. עדימא הנביאהה תהמשא אשר חזזה  :עדימא

 .את נפשוהמבקשים  המפני אנשיאת פאולוס והזהרת , אישה, םירושלי

 כיסיובגלה שאין ת, ושיעומשיחו יעד שהפוך על עץ  הויתלוכשו (קבצןל)

 . אפילו מטבע אחד עבורך

מכסה ) .שלא תכה בך השמש, כסי את בשרך, אנא .עדימא, ברוכה תהיי :פאולוס

  .רואה אני שטובים פנייך (והגלויים בגלימתאיבריה את 

 

 . פאולוס אינו מתנגד .בה את ידיו תשל פאולוס וקושר ואת חגורת תנוטלעדימא 

 

חנניה הכהן  ךיסגירבשלשלאות . אנשי ירושליםלך ה יעשו כ :'כה אמר ה :עדימא

יזעק אליך שם מ (לאישה) .בורה לא ָךישליכוזה  ,רומאנציב לידי הגדול 

 .אחוריועל  פשפשיםהקיצות את עלגרד 

  .ידיד לידודך חנניה  .טובה עדימא, הסירי דאגה מליבך :פאולוס

 הרומאים מוראליבו תחת את  חנניהכי הקשיח  .'אמר ה, והיזהר הישמר :עדימא

ספר לו מה אתה  (לעיוור) .מים נגדםקהאימת הקנאים ו, נוהנוגׂשים ב

 . עיוור, רואה

 .עדימא, אל האדמה שתלשלועוד רגע ומכנסיי י :פאולוס

לא  ראש ערוף על האדמה .ירושלים סמטאותחרב מתהפכת ברואה  הוא :עדימא

 .פאולוס, מאומה לבני אדםבשר י

עוד חיה . הניחי לי ואוליכך לביתך (אוחז בה) .על חייגן י הוא .אני 'עבד ה :פאולוס

 ? מי רוחץ את גופך? מי מאכילך? אימך

.סובבת אני בשווקים וברחובות ומבקשת אותָך .פאולוס, חבקני :עדימא
2
 

 . אין זאת אלא שמתה אימך :פאולוס

ָך שאתה שב אלי :עדימא ת  ר   . נתת לי את ִדב 

 .עדימא, שמעת מה שרצית :פאולוס

 (אישה שתינוקה מתמצביעה על ה) .בזרועותיי. על מיטתי. ת  תַּ נ   :עדימא

 . ול הבלילה בו התעבר מחתני כמו ששימח אותה בעלהיש

  .יבַּ ק  י על ע  תִ ב  ס  , בשער מחכהבמסעי הקודם ראיתיך כאשר  :פאולוס

  .פאולוס, ידִ אלוהים ע   :עדימא

  .בואי ואקחך אל חנניה :פאולוס

דֹוןכ  לא  ,אחוז בי כחתן :עדימא   .א 

 . ויטליאו את גלימתך שפחותיו יחבשו את פצעייך :פאולוס

  .שאיני רוצה היכןי לנִ מוליכ   חתני רק (בכעס) :עדימא

 

                                                 
2
 ו,י שיר השירים ה"עפ 



 9 

 .הוא ממהר אחריה. מאחיזתו ונכנסת לעירמשתמטת 

 

 

 3תמונה 
נכנסים  .בוערת על החומהאבוקה בודדה . ה הכהן הגדוליחננביתו של שער ליד . לילה

 .ל השערהולם באגרופו עפאולוס . בידיהם שקיהם, טרופימוספאולוס ו

 

  !חנניה הכהן הגדול (איש איננו עונה)! חנניה הכהן הגדול :פאולוס

 

 . בשער צוהרמשרת פותח 

 

 ? מי אדוני. ברוכים הבאים  :משרת

 .עימומבקש אני לדבר . חנניהידיד אני ל. שמי פאולוס :פאולוס

 .מיד אשוב  :משרת

 

 . צוהרהמשרת סוגר את ה

 

 .ביוגם . ץ בךע  ינ  תִ  עכשיו ייפתח השער וחרב :טרופימוס

ני פול על צווארייי חנניההשער ייפתח ו :פאולוס ק   .וייש 

 .לכבודך ת מלכיםסעודעורכים עכשיו משרתיו . ודאי :טרופימוס

 

כורע על  פאולוס. זהו ישוע. אור עולה על איש זקן. על אבןזועף מתיישב טרופימוס 

 .ברכיו ומנשק את ידו

 

 .פאולוס, ברוך הבא :ישוע

דֹוִני וברוך שמו. אדוני ישוע :פאולוס   (מנשק את ידו). ברוך א 

סבור הייתי שאתה בא . בני, מודה אני לקדוש ברוך הוא שזיכני לראותך :ישוע

  . אתה אצל חנניה הכהןוהנה , חזק את מאמיניילירושלים ל

  .רבי, שמעתי שהתמנה לכהן גדול :פאולוס

ִני לצליבה? ובן לילה הלבינו חטאיו : ישוע רַּ ס  מ   .הרי ישב הוא בסנהדרין ש 

הלך אחרי רבים להטות. נעראז היה  :פאולוס
3
. 

 .  עד עצם היום הזה רודף הוא את אנשינו :ישוע

עֹו. לכאן נחפזתי לכן :פאולוס ִרב  חֹו ו  ר  מקרבו  ,אם יהי רצון מלפניך. יודע אני את א 

 . אני לאמונתנו

 . אנחנו מתרחקים, אתה מקרבו םירא אני שא :ישוע

 . רבים אחריו מסתפחים, אלינואם מסתפח הוא . רבי, חלילה :פאולוס

, ברי הלבב, עניי הרוחרוצים אנו ב. פאולוס, בעלי שררהבאיננו רוצים  :ישוע

הרעבים והצמאים לצדקה
4

וכדי שיהיו ראויים לגאולה עליהם לקיים תורה . 

 . וכמותם גם כל הגויים המסתפחים אלינו. ומצוות

 .רבי, ודאי :פאולוס

                                                 
3
 3ג "שמות כ 
4
 2-7י מתי ה "עפ 
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ואינם , תפילה וברכה, טומאה וטהרה, שומרים שבת ומועד, והם נימולים :ישוע

שאין אתה  ,יבנ, שמועות הגיעו אלי (פאולוס שותק) .אוכלים טריפה

 . מקפיד על גויים אלה כהלכה

 .מקפיד אני עליהם כמידת יכולתם :פאולוס

 . פאולוס, כהלכה :ישוע

 . אין הם מסתפחים אלינו, אם מקפידים אנו כהלכה :פאולוס

לכו אל . אמרתי, אל דרך הגויים אל תלכו ?אנו שהם מסתפחיםוכי רוצים  :ישוע

הצאן האובדות של בית ישראל
5
. 

מואסים . בפיליפי. בקורינתוס. באנטיוכיה. רבי, רואה אני אותם במסעותיי : פאולוס

וכאשר שומעים הם מפי על . הם באליליהם ותרים אחרי אלוהים אחרים

 . גאולהל מתפלליםנפקחות עיניהם והם , צליבתך ועל תחייתך

 . הם בזכות המצוות שהם מקיימים נגאלים :ישוע

כרת את הברית בין הבתרים עם ריבונו של עולם עוד טרם אברהם אבינו  : פאולוס

"מצוות בטלות לעתיד לבוא"גם בתורתנו נאמר . היו תורה ומצוות
6
. 

 . מצוות בטלות רק עבור המתים :ישוע

 . רבי, כן :פאולוס

עץ  (מניח ידיו על ראשו) .ואני מוחל לך על משוגותיך, הנח אפוא לחנניה :ישוע

טוב עושה פרי אתה
7

. את השורה מקלקלתלגאולה  תשוקתךאך , לוספאו, 

לך עם . מאומהאינך צריך עוד לכפר על  .נעוריך טאיחמחלו נ? לשם מה

ושוב לשליחותך , חזק לבבך בתפילה, טבול והיטהר, שחר לבית המקדש

 . ארצות היםבבין אנשינו 
 

  .טרופימוס פונה אל פאולוס. ישוע נעלם

 

  .שלח להזעיק את שוטריוכבר הכהן הגדול . אדוני, מוטב שנסלק רגלינו :טרופימוס

 !חנניה הכהן הגדול! חנניה הכהן הגדול :פאולוס

 

 .הצוהר נפתח. הולם בכוח בשער פאולוס

 

 אף אינו רוצה? רואה שאין הוא רוצה לקבל את פניך נךאי? עדיין אתה כאן :משרת

 (טורק את הצוהר) .להודיעך שאין הוא רוצה לקבל את פניך

 ?את ראשינוה יקורת גג להניח תחתעכשיו  חפששמא נ :טרופימוס

  .יושב אני כאן עד שהוא מקבל את פניי :פאולוס

 .ובאים שוטריהנה  : טרופימוס

 

אך  ,מנסה לגרור את פאולוס ולהימלט טרופימוס .שתי דמויות מופיעות מתוך החשכה

  .אחיינואלעזר  עדימא ואתאת מזהה פאולוס 

 

 . הנה הוא (לאלעזר) :עדימא
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לא קיבלת איגרת  .לולא עדימא לא מצאתיָך. דוד, חיפשתיָך בין הנוצרים :אלעזר

 .רבים בירושלים מבקשים את נפשך? ששלחתי לך

   . באיוולתו אף פעם לא שמע לך. אלעזר, דודך שוטה שבעולם :פאולוס

 אנשיווהכהן הגדול . דוד, אין זאת אלא שחייך יקרים לי יותר מאשר לך :אלעזר

  .בלשכתו מכונסיםכבר 

  .בכל יום שבע פעמיםמפני חנניה אני  ומזהיר (לקהל) : טרופימוס

לפני שהוא " ,אמר" הסתיריהו בביתךמהרי ו" .פאולוס, שלחניאלוהים  :עדימא

  ."ממיטה עליו מיתהולשונו , פוצה את פיו

ר לי אל חנניה : פאולוס ב    .עדימא, ד 

שכל אומר  .הואעושה דברם של הרומאים . דוד, ידעתאותו איש ש אין הוא :אלעזר

. להמיתךגם הקנאים מבקשים  .קורא למרד, בשמו של משיחר ב  דַּ מ  הַּ 

  .היכן אתה לן מצואל שלחוני

 . חזור לבית המדרש .אלעזר ,למיד חכם אתהת ?מה לך ולהם? שלחוָך הם :פאולוס

אינך ? מונפת עליך ואתה פושט את צווארךחרב . פאולוס, ריבונו של עולם :עדימא

ביתה של ב שב :הנח לשליחותך ואתה חי" :אלוהיך מפציר בךשומע את 

עדנה ההייתה לו, עדימא
8
ואתה מגדל אותו לתורה , בןהיא יולדת לך ו 

 ".ומצוות

ה  עִ  (לאלעזר) .עדימא, מן התורה אסורה את לייודע הוא ש :פאולוס ח     . מָךיק 

ך תוברצו, ך אתה מבטל מצוותיהתברצו. את שם התורה לשווא אתהנושא  :עדימא

 . מקיימן

 .אסורה את לי מיום שנתתי בידייך גט :פאולוס

 . נטרפה דעתיבגללך . ש רחמיב  י  בגללך  .לפני שנתת בידי גטממני  תברח :עדימא

 .וגם בעצמך ימהתלת את ב .עדימא, ך לא נטרפהתדע (בקוצר רוח) :פאולוס

ה  ו   (לאלעזר) ח  מחר מביא אני לביתך אישה שמשגיחה  (לעדימא) .ְךל  ק 

 . עליך

 .  לא תהיה לך מחילה ,פאולוס, אם אין אתה שב אלי :עדימא

 .אתה מת, נמלט נךאם אי. דוד, אנא :אלעזר

 בסמטה אפלה זו להירצחרואה אני שחוכך אתה בדעתך אם  (לפאולוס) :רופימוסט

על  ?זה המוות שביקשת לעצמך כל חייך .הקנאיםבידי בידי השוטרים או 

השלא ירחק היום וייפול לידך מוות דיברתי   הולכים (עדימאל). יותר נַּע ל 

 .בואמהר ו (לפאולוס) .ועוזבים לפני הזריחה, ומסתתרים בו אנו לביתְך

ּה שומר עליךיושב לידך כל הלילה ואני ו ר  ָךמפני ו מפני ִיצ  ר    .ִיצ 

  .לנים אנו בשוק :פאולוס

בין ? קרו מעולם בבית המרחץליד סוחרים מן המדבר שלא בי! ?בשוק :טרופימוס

 ?םהגמליגללי 

  .ר בבית המקדשה  עם שחר ניט   :פאולוס
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 6תמונה 
הקצין . הצלב על כתפיו, נכנספאולוס . לילה. ברומא שביל בחצר בית הכלאאור על 

 .ושני החיילים בעקבותיו

 

 .פאולוס, הרחב צעדך! קדימה (מלקה אותו בשוט)  :קצין

  .י ולהתפלל לאלוהיידַּ ומבקש ליטול י   ,יהודי אני :פאולוס

 ?ָךיע  ִש ֹומאמין שתפילתך ת ךדוע  :קצין

 .ושיענייגם אם לא  ,אאמין בשם יתברך :פאולוס

בוקר  (צוחק) .עכשיו רואה אני מדוע אומרים ברומא שמלך היהודים אתה :קצין

מבקש אתה שאניח את כתרך על ? וכי ערבה עליך שנתך. הוד מעלתו, טוב

 .הואהנה ? ראשך

 

 . כורך אותו לכתר ומניחו על ראשו של פאולוס ,הקצין תולש ענף משיח קוצני

 

 !?על ראשיאתה  מניחקוצים  כתר (נדהם) :פאולוס

ם (לחייליו) :קצין כ  כ  ל   !חיילים, הנה מַּ

  .ה  א  ל  מ  נ  ּו ָךת  ל  אַּ ש  מה מִ . אדוני המלך, בוקר טוב :'א חייל

 ?לשבת בכסא מלכותו? את גלימתו? הוד רוממותו מבקש את שרביטו :'חייל ב

ִדי, ריבונו של עולם (כלפי מעלה) :פאולוס לשאת  ניזיכיתש ,מה רב חסדך ִעמ 

  .האחרונהבייסוריו של אדוננו המשיח בדרכו 

 ! קדימה (מלקה אותו) :קצין

 

 

 8תמונה 
, לחצרפאולוס וטרופימוס נכנסים . החומהנירון יושב על . בוקרחצר בית המקדש 

 . ה שחוט לעבר המזבחנושאים ש   

 

על פני יבשות בשליחות אלוהיך רגליך  ת  כיתַּ  ?פאולוס, פניךמדוע חוורו  :נירון

אם ? טח עוד בשליחותךואינך ב ?תקֹוברכיך פ  ידיך ורועדות וימים ועכשיו 

את ל הש    נושא אתה ט  ירא אתה אין זאת אלא ש, בבית מקדשוקורבן חַּ

בגדת בעמך שאומרים היהודים עתי כבר שמ .חטאיךרחיקך בשל משהוא 

א של ודאי (צוחק) .אולי אפילו חטאת במשכב זכר. את תורתו הפרתו

את   ט  מה נורא  .להתעמר בךכדי של אלוהיך אכזריים ה וכוהני ניםטועכך  .ח 

ִרים. שוכב אני עם זכרים כאוות נפשי? במשכב זכר ב  עַּ . הם לפחות אינם ִמת 

היו ימים שיחסיי עם אימי היו קרובים  .גדול חטאאינו  גילוי עריותגם 

  (צוחק). ה בכל ליביחיבבתי ערפתי את ראשהעד ש. מאד

זו אינה אלא יראה ש אני יותר יראאך  ,הוד מעלתו, ישליחותירא אני מפני  :פאולוס

 . בומעמידני  אלוהיניסיון ש

, האדם יד  ח  פַּ שגילו את  וכוהנישל אינו אלא בדיה עלובה אלוהיך  ?אלוהיך :נירון

דּו עבורו אב  בוא עמי  .עולםב ועכשיו הם רודים בשמו, מציל ומושיעב 

  .והיםאלה מיהושם תגלה  .פאולוס, לרומא
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הוא מחזק , אמונתי בה פגהוכש? ישליחותבוחר בי לאלוהים זה ו (צוחק)  :פאולוס

חש הוא ול, חטאייעצמי בשל ל בז, שוטט לבד בלילהאכשו ?את רוחי

 ?"לא בגדת בי, אהובי, בני אתה" :באוזני

בני "לך  מרואלא הוא . אלא אתה עצמך, פאולוס, חזק את רוחךמלא הוא  :נירון

. בכוחךתה א. שכין שלום בינך לבינךמשהוא אלא אתה  ,"אהובי, אתה

סופך יהיה כסופו של השה , עצמךלאם ממשיך אתה לבוז  .אתה בתבונתך

 .  בידיךהשחוט ש

  ?כסופו של שה זהלא יהיה גם סופך מנין לך ש, הוד מעלתך ,ואתה :פאולוס

 

 .קול ההמון נשמע ברקע .נירון נעלם. פאולוס צוחק

 

 .דדי אימוהחולם על כתינוק  גחךואתה מ, אדוני, אני מתחנן לפניך על חיי :טרופימוס

 רשאי אתהו ,וגם אתה, אימך יהודייה. טרופימוס, צריך להתחנן נךאי :פאולוס

 .להיכנס לבית המקדש

  .ווניוסבור שאני יזקני את מגדל רואה שאיני אספסוף ה :טרופימוס

  .ני לדין לפני הכהן הגדוללכל היותר יעמידו .גָךר  איש אינו הֹו :פאולוס

, ו בביתותקבל אצלמ נךאי .אדוני, ךיתותחבולמ ישמרני אלוהיך (נדהם) :טרופימוס

 ?לפניולדין  ָךיעמידּושכדי  ,לכאןמכניסני אתה ו

. את ליבו של חנניהלפני  שיפתחקדוש ברוך הוא ל אנו להתפלל נכנסים :פאולוס

  .הימלטיכול אתה ל ,חושש אתה לחייךואם 

. האספסוףבי  רוגםש ןגולגולתי באבמתפצחת מן השער אני וכשיוצא  :טרופימוס

  .יושב אני כאן ,כבודךבמחילה מ

 

 . אור על ישוע. קול ההמון מתגבר. ומתיישב בפינה שומט את השהטרופימוס 

 

אלא להחיש , בתפילה רואה אני בליבך שאינך בא לבית המקדש להתחזק :ישוע

טרם נכון  ליבםרואה שאינך  (פאולוס שותק). נים הללוההמואת גאולת 

בשרי קרוע , עצמותי מנוקבות, גם כאשר תלוי הייתי על הצלב ?בם

ִריעּו הם ,ומדמם  . מעיניהם דמעה של חמלהלא הזיל סבלי ו ,ה 

 . רבי, ראיתי :פאולוס

אך כאשר . אמרתי בליבי שסבלי היה לשווא, כשהּורדתי מן הצלב ונקברתי :ישוע

, איחו את עצמותייוואצבעותיו החליקו על פצעיי , נשק אלוהים על מצחי

ק : אמרתי בליבי זַּק  ת   . הם חמלהבתחייתי היא ש 

  .רבי, לא רחוק היום :פאולוס

ר לי שסבלו של אדם ומיום ליום התחוו, מאז חלפו שנים .הוארחוק עדיין  :ישוע

אין , פלאית ככל שתהיה -ותחייתו מן המתים , קדוש ככל שיהיה -אחד 

 .בהם כדי להביא גאולה לעולם

 .  יותר מתמיד ההעולם זקוק ל :פאולוס

אלא , ולא בתרועת שופרות, לא במפץ גדול .ִבן לילהבאה אין היא אך  :ישוע

לא . לא בכוח כי אם בחסד. במלמול עלי עשב, באלפי לחשים חרישיים

 . סובלנותבקנאה כי אם ב

  ?אין הם נושעים ?רבי, ומה יעלה בגורלם של אנשים אלה :פאולוס
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הבה . ולא ראיתי קנאי מביא ברכה לעולם, פאולוס, נער הייתי וגם זקנתי :ישוע

לקראתה כל לב נכשיר . עקב בצד אגודל. לעבר הגאולה במתינותנצעד 

  .ֹותעִ ב  

איני יכול , על הצלב ךיום שראיתימ? רבי ,עד מתי ?אלה מחכים אנשיםו :פאולוס

הם  נעשים ,לאלתראם אין הגאולה באה  .ראות בסבלם ולהחשותל

 . איש את רעהו חיים בולעיםבייאושם לחיות טרף ו

 

 . מלווה בשני חיילים שר האלף הרומאי, ליסיאסנכנס . קול ההמון מתגבר. ישוע נעלם

 

  .שליכהו לבורה (יםלחייל) :ליסיאס

 ?מה חטאתי :פאולוס

  .להרגיעה חיילי עכשיו על. חוללת מהומה :ליסיאס

 .םרגיעני מאו הנח לי. אדוני, שמשרתי יווני סבורההמון  :פאולוס

  .השליכוהו (יםלחייל) :ליסיאס

 ,אני שומר תורה ומצוות .יאחיהקשיבו  (להמון) .אדוני, העמידני בניסיון :פאולוס

 יודע .אל הכהן הגדול ואומר לוי נִ יאּובִ ה   .לבית המקדש יוונימכניס  איניו

רדפתי כל . נמניתי עם שוטרי המקדשאף בנעוריי . לתורהאני שקנאי  הוא

נמניתי עם אף  .סקילהלנוצרים רבים ולכתי ה .נחשד בכפירהמי ש

ו כשנצלב מולעימכם ועמדתי , גת שמניםאת ישוע ב אסרוהשוטרים ש

 .בגבעת גולגולתא

  

  .ריע בתמיכהההמון מ

 

. לאסור נוצרי שהטיף לתורתו של ישוע, יום אחד יצאתי לדמשקאבל  :פאולוס

 .וראיתי שאכן קם לתחייה ,לנגד עיניעצמו הופיע ישוע  ,בדרכי במדברו

 .גאולהבאמונתו בשדבק  ענה, כיצד וכששאלתי

 

  .מריע במחאהההמון 

 

מאמין אני . כהן הגדולבאוזניי הבה אודה  ,אם קנאתי לגאולה היא חטא :פאולוס

אתם עניי ו .וחפץ להושיעםכולם שהקדוש ברוך הוא אוהב את בני האדם 

אתם רודפי השלום, הרעבים והצמאים לצדקה, הענוויםאתם , הרוח
9

אתם , 

יר ִש ע  ל  ף המחט מִ קֹונקל לגמל לעבור ב  כי  .להיוושע ראשוניםהתהיו 

.יכנס למלכות השמיםהל
10
  

 

 . ההמון ממשיך למחות

 

 .וכפתוה (לחייליו) :ליסיאס

 

 .ליסיאס פונה להמון. את פאולוס ופתיםהחיילים כ

 
                                                 

9
 2-9' י מתי ה"עפ 
10
  30ט "מתי י 
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בתיכם ואתם שבים ל, יהודים, איש זה ילקה עכשיו ארבעים מלקות :ליסיאס

 .  הלקוהו (לחייליו). מלאכתכםול

 .אזרח רומאי אני. שר האלף ,אדוני :פאולוס

 .איננה פוטרת ממלקות, אזרחות שנקנתה בכסף : ליסיאס

 .היהרומא גם אבי אזרח  :פאולוס

 

 .קולות ההמון מתגברים. ליסיאס  מהסס .פאולוס מראה לליסיאס את תעודותיו

 

  .הלקוהו (לחיילים) : ליסיאס

 . אני נגדך ברומאמחר קובל  :פאולוס

  ?על מה :ליסיאס

 .הכהן הגדוליעמוד לדין  ישראל תורתמפר את ה ,נכםעל פי די :פאולוס

שובו  (להמון) .עורף אני את ראשך, המתרצ המוןאין האם ו. ָךיהי כדבר   :ליסיאס

 .וייענש על פי תורתכם, הכהן הגדוללפני  ובאיאיש זה . יהודים, לבתיכם

 .לבור קחוהו (לחייליו)

לי יותר משאני  הוא אך צריך, ו אנימשרת. אדוני, צווה שייקחו גם אותי : טרופימוס

את  נקהאיני מאם . עלי להאכילו ולהשקותו ולרחוץ את גופו. צריך לו

 . הוא מת ,את פצעיו בשוחמורסותיו ו

  .תמות איתו, אם ימות .לך עימו :ליסיאס

 

  . קולות ההמון שוככים .החיילים מוציאים את פאולוס

 

 

 4תמונה 
 נגדמ .הכהן הגדול באפריוןחנניה שני משרתים מכניסים את . לשכת הכהן הגדול

 . ישועאור על . את פאולוס הכבול ברגליורומאי  חיילכניס מ

 

 .פאולוס, חנניה בוא אלאסרתי עליך ל :ישוע

 .רבי, הביאונירומאים  :פאולוס

  .אותםשידלת משום ש ָךהביאּו :ישוע

  .למען שמך אותם ישידלת :פאולוס

 ?שומע לי נךואי, למען שמישידלת אותם  :ישוע

ואני חי בין בני , אלא שאתה יושב לימין הגבורה בשמים, רבי, שומע אני :פאולוס

  .על האדמהאדם 

 

 .המשרתים יוצאים. מתחבקיםהם . פאולוסחנניה לוחץ את ידו של 

 

 .פאולוס, שיבה זרקה בשערך :חנניה

 .זוקפת את קומתךדווקא כהונתך , ואתה :פאולוס

אזיקים אלה רואה אני ש (צוחק) .אדמהמתחת ה תשפילניהיא עד מהרה  :חנניה

 (תיר את כבליוורה לחייל להמ) .בבשרך יםחותכ

כובל אני את , לראותני כבולמתקהלים רבים בירושלים כה שידעתי  ּול :פאולוס

 .בעצמי רגליי
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 .לראותך נסקל מתקהליםיותר רבים  :חנניה

 ?אני בעיניהם בוגדעדיין  :פאולוס

. נוצרים רבים ממך לסקילהעד שיצאת לדמשק לא הביא איש בירושלים  :חנניה

 .גררת אנשים ונשים אל בית הכלא. עברת מבית לבית

שלחתי לך מדמשק  בשובי (שתיקה) .חנניה, לכפר על כך כל חייחדל  איני :פאולוס

 . ביקשתי לראות את פניך. איגרת

. אל אימה היא ברחהו ,לביתי ה  תיהבא   .בגלל עדימאעליך מר היה לבי  :חנניה

 .ושוב ברחה ,שוב תיה  הבא   ,כשמתה אימה

 .יום מתפלל אני למענה ומבקש את מחילתה-יום :פאולוס

 .ועוד יותר בשל צערך, צר לי בשל צערה :חנניה

 .יגרתאעוד לך שלחתי , כאשר התמנית לכהן גדול :פאולוס

  .מעשיךשדעתי נוחה מבירושלים היו מלעיזים , את פניךקיבלתי  לּו :חנניה

  .שיביאוני לפניך ביקשתילכן  :פאולוס

. רומא ה שלל  נאנקים אנו תחת עּו .פאולוס, סחור-סחורעימך איני הולך  :חנניה

אותו בזכותו של אם באת לדבר . רבים בירושלים מייחלים למשיח שיגאלם

  .למרודם יח  דִ אתה מַּ  ,משיח שלך

 .חנניה, ברית באתי להציע :פאולוס

  .מזעזעת את אמות הספיןברית זאת . פאולוס, הישמר לך :ישוע

 .רבי, אין זאת אלא שצריכות אמות הספין להזדעזע :פאולוס

 ?ומי אתה שתזעזען :ישוע

 !?ברית :חנניה

נודד אני . שעת כושר נקרתה לנו .את שם הקדוש ברוך הואיחדיו להפיץ  פאולוס

 .אלוהים ןלה ותמחפשו, ןבאליליה ןה ותמואסרואה שו ,בין אומות העולם

 .נוהים אחרי אלוהי ישראל בניהן כבררבים מ

 .על פי תורת ישראל לוהי ישראל יחיהמי שנוהה אחרי א :חנניה

 .פאולוס, יותר ממךה תור שומר, זה ששלחני אל מותינבל אפילו  :ישוע

עלה התורה לא . להוסיף עליהאני בקש מ. תורת ישראל את מבטלאין אני  :פאולוס

לכן שלח אלינו הקדוש ברוך הוא את . עולם ללהביא לתיקונו ש בידה

  .המלאכהולהשלים את , ברואיובין  מוהפיץ את שכדי ל ,משיחה

. עליך להפיץ את תורתו, של הקדוש ברוך הוא אם ברצונך להפיץ את שמו :חנניה

גם היהודים מבין  .קם לתחייהמשיח שאותו  בדיהאתה במקום זאת מפיץ 

ואין הם  ,עודיהודים  נםאיבעוד דור , שאינם מקיימים מצוות ,חסידיך

 .נגאלים

ובזכות ברית זאת שאנו . יהודים הם בריבונו של עולם כל המאמינים :פאולוס

  .וכולם נגאלים, יהודיםכל אומות העולם נעשות  ,כורתים

קידש הרי בהר סיני  !?יהודיםנעשות אומות כל הריבונו של עולם רוצה ש :ישוע

להיות לו מממלכת  מכל העמים בנו ובחר ,בנוורצה , במצוותיו אותנוהוא 

 .כוהנים וגוי קדוש

.לשאת את שמך לפני גויים ומלכים לי הוריתבדרך לדמשק  :פאולוס
11
י ר  אשרי ב   

הם יחזו את האלוהיםהלבב כי 
12
  .לא אמרת שעליהם להיות יהודים .אמרת ,

                                                 
11
 05, י מעשי השליחים ט"עפ 
12
 3, מתי ה 
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דוִני: אמרתי :ישוע דוִני א  כי רק , יבוא אל מלכות השמיים ,לא כל האומר לי א 

.העושה רצון אבי שבשמיים
13
 הן! מצוותיואת הוא שאנו מקיימים  נורצוו 

 . ת אותנוושמקדש

  ?רבי, ממצווהצון מן המעשה ר  גדול המעשה מ  וכי לא  :פאולוס

  !את רצון האלוהיםלא  .עושה את רצונו, נֹורצֹוהעושה מ   :ישוע

 !?הרומאיםוהמצרים ו, היוונים? כל אומות העולם נעשות יהודים : חנניה

  .כולנו בנים לאלוהים :פאולוס

 ?לחיות על פי תורתואומות העולם וכי יכולות  :חנניה

  .ולהיגאליכולות הן להאמין בו  :פאולוס

אתה מבקש שאין זאת אלא . גם אם תתמהמה ,פאולוס, הגאולה בוא תבוא :ישוע

 .עד שהיא מתרחשת לנגד לעיניך אינך מאמין בהלהחישה כי 

 .   רבי, מאמין אני :פאולוס

 .שהבטיח אותההעולם בבורא  גםאינך מאמין הרי ש, ואם אינך מאמין בה :ישוע

  .ואינך רואה עוד את פני לעולם ,עליך שבעה יושבאני קריעה וקורע 

 

 .יוצא

 

אתה עצמך הלכת . בשקר יסודה, פאולוס, ברית זאת שאתה מציע :חנניה

ראית אותו . ראית אותו נצלב. בהר הזיתים בשליחותי לאסור את ישוע

לולא יקרת  ?תורה מפיו שמעתאיך  ?פגשת אותו בדרך לדמשק איך .נקבר

אך חושש אני שמא דן אותך הסנהדרין . על כפירתך מעמידך אני לדין, לי

. לא תשוטט בעולם. ושב בה עד אחרון ימיך, שוב אפוא לטארסוס. למוות

 . ולא תפיץ דיבתה של תורה. לא תטיף. לא תדרוש

 

 .שתיקה

 

שאין  וראיתי את סבלו ,בתוך ההמוןמולו עמדתי , כשהיה ישוע על הצלב :פאולוס

ה וכאבאת ולו פשר  ל  נשמתו  ,אדם בודד תלוי בין שמים וארץ. שאין לו ִתכ 

תאת , אנוש ראיתי את חולשת בשרו .וההמון מריע, פורחת ל  את , ונפש אֹוז 

 ,ראיתי שלא נענתהו, של ישוע שוועתואת שמעתי כש. שאין לו קץ וייאוש

, הממלאת את כל היקום כולו אינה נעניתה שווע אם. נפלה עלי אימה גדולה

ודמי עצר ולבי ? איננואולי היה ו? אולי לא היה ?אין אלוהים בשמיםאולי 

ִין תִ , אם אין אלוהים. קפא יִ ? א לנו תקווהצ  מ  ִמנַּ אינך ? א ישועהצ  מ  ן תִ ִמנַּ

ובני , בשמיםאלוהים אכן אין  ,אם ישוע לא קם לתחייה? חנניה, רואה

  .גאולה ממנו שאין, האדם נדונו לסבל נצחי

אך , בליבנו ספקהיה מיום שעמדנו על דעתנו . פאולוס, שומו שמיים :חנניה

 .מקברו צלובתחייתו של ללא היינו צריכים ו ,בתורה ומצוות ועליהתגברנו 

 ,אם אתהאך  .הסכנה בלא פיללתי שכי , זֹו בדיהלא טרחתי להפריך עד כה 

עוד היום אעמידך  .רביםאחריך  ילכו, הלכת שולללמדת כל חייך ש

  .בעולם עירבשום ולא , בירושליםיף עוד טלא ת. למשפט

 

                                                 
13
 30, מתי ז 
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 7תמונה 
 . ופונה אל הקהל טרופימוסנכנס . אולם הסנהדרין

 

הרג או מישהו ? או מעל מישהו בגד? לשם מה? אצל הסנהדרין משפט :טרופימוס

חּו? רצח הוא בדאי ורמאי הטוען  (מצביע על חנניה) .עיניכם וראו ִפק 

והוא בדאי ורמאי  (מצביע על פאולוס) .שפיו מפיק דברי אלוהים חיים

הוא מבטיח  (מצביע על חנניה) .מפיק דברי אלוהים חייםשלו הטוען שפיו 

 (מצביע על פאולוס) .לכם שאם תקיימו תורה ומצוות תגיעו לגן העדן

למה הדבר . שםוהוא מבטיח לכם שאם תאמינו בחסד האל ובמשיחו תגיע ל

פועים אל  ,אורבים ליד עץ יבש במדברלשני זאבים טורפים ה? דומה

 .עץל מתחתשמעיין מים זכים נובע להן נשבעים ו, הצמאותהכבשים 

  .דם מבעבע מן האדמה? זכים נובעים כאןמים  (בזעם)

 !?אפשר להתחיל :חנניה

 

 . כאילו הוא שמש בית הדין מזמין את העדים טרופימוס
 

 .ראשוןיעלה ויבוא עד  :טרופימוס

שיח עיני המכי באמרת  בביקורך בעירנו. מאנטיוכיה אני יהודי (לפאולוס) :'א עד

.באהבה כי אם אמונה הפועלת ,רלהוהמילה ולא הע תנחשב האינ
14
 

 .להאמין אמרתי כדי שגם אלה שאינם נימולים יוכלו :פאולוס

  .לא למול את בנינוגם לנו אם המילה אינה נחשבת הרי אפשר  :חנניה

 .יעלה ויבוא עד שני : טרופימוס

ס יהודים ונוצרים לארוחה נ  כַּ מ   ותוא ראיתיבמו עיני . פיליפימ ,אני יהודייה :'ב עדה

פה טר  וזה שאינו אוכל , לזה שאינו אוכלפה טר  אל יבוז האוכל : אומר להםו

.שכן אלוהים קיבל אותו ברצון ,אל יחרוץ משפט על האוכל
15
  

 ?אינם בני אדם פההאם אוכלי טר   :פאולוס

 .פההרי גם בנינו ובנותינו יאכלו טר  , פהבזים לאוכלי טר   ן אנואם אי :חנניה

 .שלישייעלה ויבוא עד  :טרופימוס

 המשיח פדנו מקללתש אמראצלנו  כאשר ביקר. אני יהודי מקורינתוס :'ג עד

.כך שקולל במקומנוהתורה ב
16
 

 .מהמי שאיננו מקייעבור תורה הכתובה בהקללה היא קללת התורה  :פאולוס

 .היא קללההתורה שכל השומע מבין  :חנניה

 .עד רביעייעלה ויבוא  :טרופימוס

הנוצרים . ולהרשיע די באלה .צריך לעדים נוספים ניאי (לסנהדרין) :חנניה

. שקר משיחבחטאם הוא אמונתם . הם שומרי תורה ומצוותיהודים בינינו ש

  .לסור ממצוות התורהסית מו מוסיף חטא על פשעפאולוס 

 .כךלמעולם לא הסתתי  :פאולוס

 .שהסתתטענו אלה עדים  :חנניה

  .נאמרו למי שאינם יהודים דבריי :פאולוס

                                                 
14
 9,ה גלטיים 
15
 3-2ד "רומיים י 
16
 02-00, גלטיים ג 
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מיום שהתגלה  :ודובר אליהם בלשון אחד ,אל יהודיםגויים פאולוס מספח  :חנניה

  .משיח בטלות כל המצוותאותו 

כאשר דרכו רגלי בירושלים מיהרתי . ג המצוות"על תרי ומקפיד ,יהודי אני :פאולוס

דֹונַּילבית המקדש להקריב קורבן חטאת לַּ   .א 

אבקש את . לשומעיואבל מקל הוא , מקל במצוות לעצמו אינופאולוס  :חנניה

 .הסנהדרין להכריע

,  עובד את השם יתברך כמותכם .םבן פרושיאני פרושי . אחי הפרושים :פאולוס

אדם אחד כבר קם שמאמין אני רק ש. מאמין בתחיית המתיםכמותכם ו

 ...לתחייה

 !להכריע סנהדריןאבקש את ה :חנניה

 

 .המצביעיםמונה את  טרופימוס .חנניה רומז לשומרים והם משתיקים את פאולוס

 

יושלך פאולוס ": זה אומר .וזה לא, וזה לא, וזה כן וזה לא, וזה לא, זה כן :טרופימוס

סוגרים בית האסורים שערי רואה אני כבר את . "במצוותהקל שעל  לבור

נימלט מיד מן העיר , ואם גם זה כן .וזה גם כן .וזה לא וזה כן .עליגם 

ן אי. דובר שקרפאולוס ": זה אומר .זה לא וזה לא וזה לא .הנוראה הזאת

 ."פאולוס מסית למרוד ברומאים: "וזה אומר. "אלא נוצרי, פרושי הוא

י .לפני שירד הערב תוקענה גופותינו על הצלב .עולםריבונו של  עַּ י  מ  עַּ מ 

ה הוִקירֹות ִלִבי ה, אוִחיל  .ִלי-מ 
17
ני יודע מרוב פחד שכחתי שאי (חוזר בו) 

כל חיינו  .וגם זה לא .וזה לא .וזה לא .וזה כן. וזה כן .לעולם אם יש ריבון

לתפור את . לתת לו לחם מפייהיה עליי . מצחין מתחת לאדמה בורב בק  ר  נ  

ִני בשוק  .לכסותו יהיה עליי ,מקור עדכשיר. גרביו ותחתוניו נ  לשם כך ק 

ִני בן חורין? העבדים באפסוס ש  ע  עוד זה ? לשם כך שחררני מעבדות ו 

 :וזה אומר. "פרושי בן פרושי .אחינו הוא פאולוס" :אומרזה מדבר והנה 

כמוני " :אומרוזה  .וזה גם לא ,זה לאאבל . "גם הנוצרים יהודים הם"

פאולוס מאמין " :זה אומרומנוול  ."גם אני מאמין בתחיית המתים. כמוהו

הושיעיני מיוהרתו של . אמי ,אמי. "בעיקרהוא ולכן כופר  ,שמשיח כבר בא

פאולוס " :אומר וזה .וגם זה כן .זה כןוהנה  .אדם שמוכן למות למען אלוהיו

 :וזה אומר ."עם בואו לעיר טבל וטהר והקריב קורבן חטאת .שומר מצוות

 ."תלמידיועל גם  הוא מקפידודאי , על קלה כחמורה פאולוסאם מקפיד "

 (בהתרגשות) ."ר אדונַּי בפיובַּ ד  ּו, פאולוס איש אלוהים הוא: "וזה אומר

 !מן השמיים נלחמו לנו .הפרושים כולם כאיש אחד בעדו .הוא זכאי

לא  .לפניכם ר לכם מדוע העמידני חנניה לדיןאומַּ עכשיו . רבנים נכבדים :פאולוס

ילשהקלתי  משום אלוהים שאלא משום שאמרתי . במצוות התורה שומעַּ

 . אוהב את כל בני האדם אשר ברא בצלמו

 .פאולוס, משפטך תם :חנניה

עלינו להפיץ ולכן  .העני והעבד, האישהאת . הרומאי והיווני והמצריאת גם  :פאולוס

  .את שם האלוהים בעולםיחדיו 

 .כבלוהו (לשומרים) :חנניה

 

                                                 
17
 ט"י, ירמיה ד 
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 . חשכה. לפני שהשומרים מגיעים אליו טרופימוס גורר את פאולוס החוצה

 

 

 5תמונה 
, פאולוס נכנס. את החצר טאטאמ צולעזקן . חצר בית הכלא ברומאהשביל באור על 

 . עכשיו תש כוחו והוא נופל. הצלב על כתפו, מלווה בקצין ובשני החיילים

 

 .עמוד על רגליך! קום (מלקה את פאולוס)  :קצין

שמא נפלה . ויחושו לעזרתך קרא אליהם ?אדוני המלך, איה משרתיך :'חייל א

 ? עליהם תרדמה

 ?אולי פוטרו ?התפטרו? איה מלאכיו? אלוהיךאיה  :'חייל ב

 

 .את צלבוולטעון  מסייע לו לקוםומתקרב אל פאולוס , שומט את המטאטא הזקן

 

 . ורגלי נרפאת, הנח לי ואגע בכנף בגדך  :זקן

אתה הוא הזקן שסייע לאדוננו המשיח לטעון את צלבו בדרך ייסוריו  :פאולוס

 .ברוך תהיה? האחרונה בירושלים

 . אומרים שאדוני רופא חולים :זקן

ז ק :פאולוס ץ ח  מ  בִ , וא  מּונ ת  , יא  ָך ָךא  ה אות   (מניח את ידיו על ראש הזקן). הֹוִשיע 

הנח ( זקןמצליף ב). עוד נוצרים רבים נצלבים היום. פאולוס, הזמן קצר :קצין

  .לפני שאתה נצלב יחד איתו, לו

 . הגאולה ממשמשת ובאה, אבי, אל תירא :פאולוס

 

  .חשכה. פאולוס מצליח לשאת את הצלב החוצה

 

 

 9תמונה 

טרופימוס , נכנסים פאולוס. עדימא נכנסת ומדליקה עששית. ביתה של עדימא. לילה

   . שקיהם בידיהם, ועדימא
 

 הפרושיםו, יוצאים אנו לסנהדרין לפני עלות השחר. טרופימוס, פחדאל  :פאולוס

 .פורשים עלינו את חסותם

שולח , לה בידו להורגך על פי דיןולא עאם  ?חנניה יושב בחיבוק ידייםו :טרופימוס

 היא) .דברי על ליבו, אם חייו יקרים לך (לעדימא) .הוא אחריך רוצח

ה של כלבים מלקקים את דמן של שתי גוויות אני רואה  (שותקת ד  ע 

 .מוטלות בשדה

 

 . שתיקה. הוא יוצא

 

 .עדימא, לביתולא העז להכניסני  ְךד  ב  ל  איש מִ  :פאולוס

 .פאולוס, ביתך הואביתי  :עדימא

 . ת בגגצֹור  פ  מחר שולח אני בנאים שיסתמו את הַּ  :פאולוס

 . לבנאיםעוד איני צריכה  :עדימא
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 .גשםהבחורף ידלוף  :פאולוס

 . איני גרה כאן בחורף :עדימא

 ? להיכן תלכי :פאולוס

 .אני עימךהולכת  :עדימא

 ? וכי יכולה את ?עימי :פאולוס

 .נטפלים אליהלהרחיק שוטים רק  משוגעת אני :עדימא

כל . המשיח אדוננובמאמינה  ךנאיאלא ש. עדימא, משוגעת כלל ן אתאי :פאולוס

 .חייך גינית אותו

  .סנהדריןבשמעתי את דבריך  :עדימא

 ? יְךוביום אחד נפקחו עינַּ  :פאולוס

  .נפקחו ביום אחד שלָךגם  :עדימא

  .הולך אני ממקום למקום וטרדות רבות לי .מסוכנתבארצות הים הדרך  :פאולוס

ִניאשדלָך לא  .ָךת  ר  אני לש   באה :עדימא ר  ב  עַּ  .הננישעקרה אני יודעת . ל 

 .אינם שווים ְךיב  לִ ו   יְךפִ חושש אני ש   :פאולוס

  .םנשבעת אני באלוהי :עדימא

 ? בימי נישואינו ְךיִ תַּ ֹוררֹומ  לא די לך בִ ? רוצה את באיש שאינו יודע לאהוב :פאולוס

 ? תביא גאולה אינו יודע לאהובשאהבה במאמין ה :עדימא

אם שוהה את . גם החטא שוכן בו .עדימא, לא רק הטוב שוכן בבשרי :פאולוס

,איני יכול להציל את עצמי מגופי, במחיצתי
18
י עומד ביני לבין ִר צ  יִ ו   

 . ייהַּ לֹוא  

 . יםאלוההייצרנו ניתן לנו כדי לעבוד את  :עדימא

על נרות ברכנו לא ינו בבית זה בכל שנות .הכשילנוייצרנו שמא ירא אני  :פאולוס

 . אפילו פעם אחת טהורהשבת בלב 

 . תמיד בלב טהור :עדימא

  . עדימא, בניסיוןשוב אל תעמידיני   :פאולוס

כל ? חידוש זהאיזה שד כפה עליך ? וגם מאמיניך? ומתנזר אתה כל חייך :עדימא

מנסה לחבק ). גדול בתורהו צדיקאפילו  .חייב במצוות בשר ודםיהודי 

 ?אוהב אתה את האלוהים ומתעב את צלמו. אלוהים הוא צלם ָךר  ש  ב   (אותו

  .אט  ח  י ִר ש  ב   (ותהדוחה א) :פאולוס

 ?מתי :עדימא

 .של ישוע קדושתובלכן לא ראיתי  .עיוורה את עיניהיא שתאוותי אליך  :פאולוס

 . לכן רדפתי אותו

איש ראה לא , סנהדריןידי הל מסרת אותוכאשר . פאולוס, ריבונו של עולם :עדימא

על  ותוראית אמיום שחלפו נים כה רבות ש .תלמידיוקומץ מלבד קדושתו ב

איש לא יכול . אינך אשם במותו ?ָךר  ש  ב  בִ קורעים ייסוריו עדיין ו ,צלבה

 . חיותל ראויאתה גם , לתחייההוא אם קם . היה להושיעו

 

 .נכנס נירון. הוא עוצר בעדה .מחבקת אותו שוב

 

ָך ו נ הח  קַּ , פאולוס, א לרומאוב :נירון   .םמייסוריכ גואלים זה את זואתם עימ 

  .ראויים אנואם , גואלנוהאלוהים רק  .בן תמותה אני, הוד מעלתו :פאולוס

                                                 
18
 03-30', י רומיים ז"עפ 
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 יםאִ ת  פ  שוטים ּו שלותשבראוהו לה נבליםיר דמיונם של צִ י   הואאלוהים  :נירון

הוא גואל ו, נפשותעצומות אדם את יגלה ה, אלוהים אניביום בו  .שיגאלם

  .את עצמו

  ?בחור בולאני עלול ובלעדי האלוהים  ,בגופי שוכן גם הרעשאינך רואה  :פאולוס

 .ובטבלבחור  ךדמ  לַּ אאני  :נירון

אנשי רומא שקועים בזימה היו לא , הוד מעלתך, טובבלבחור  תידעלו  :פאולוס

 . נשפך בה כמיםהיה דם לא . חלשהו עניהבגזל , ותועבה

י ה לי , עמוד לימיני. פאולוס, בוא עימי. שומעים לין איכי כמים  ךדם נשפ :נירון ה 

אין הם מאמינים . עודתמימים אין הם  .של בני האדםדבר על ליבם ו, לפה

  .בעולם הזהגאולה הם מבקשים . בגאולה בעולם הבא

ואין הם בוחרים בחיי , ודאדם אינם תמימים עבני . הוד מעלתו, אכן כן :פאולוס

  .עצמם לחיי נצחאת אלא מכינים , שעה

 . אין עולם הבא. אין חיי נצח :נירון

 ? מהו הטעם בחיי העולם הזה ,אם כך :פאולוס

 . כל מה שיש הם :נירון

 

 . נכנס אלעזר. חשכה על נירון

 

ה . עגלה רתומה מחכה בחצר. מצאתיָךשמודה אני לשם יתברך ! דֹוד :אלעזר בה ע ל 

 . את העיר וצא

  . עומד אני לפני הסנהדרין ראשית :פאולוס

 .בדרכם להורגךהם ו, חנניהשמעו אודות הברית שהצעת ל הקנאים :אלעזר

 ?םח  ל  ש  ש   הוא? מפיו? ממי שמעו :פאולוס

  .םח  ל  ש  אין הם צריכים לחנניה שיִ  :אלעזר

 ? מה חטאתי להם? מדוע :פאולוס

 הסנהדרין דעתמניחים לך להסיח הם  ואין, דוד, למשיח צדקנומייחלים הם  :אלעזר

 .שלך משיח שקרב

 ?שמשיח שקר הוא הםמנין ל :פאולוס

 .בא להושיענואין הוא ו ,ם של הרומאיםל  נאנקים אנו תחת עּו :אלעזר

  .בא הוא להושיע את העולם כולו :פאולוס

בשובה עם סליה  פרסות סוסיהםב רמסהאת אימי שנ אפילו אין הוא מושיע :אלעזר

יהודים הורגים יהודים . לך ואל תשוב. דדֹו, לך מכאן (קיפותתב) .קמן השּו

 על שדיברו, על ששתו מיינם, על שאכלו מפתם, על שסחרו עם גויים

אם אומר אתה נחלוק עם הגויים גם את . על שבעלו נשותיהם, בלשונם

. יהודים ישרפו יהודים באש. קמה מחלוקת שממיטה עלינו חורבן, אלוהינו

ּסּו בנו הרומאים את . את רכושם ואת בתיהם שַּ לות אלינו הרעה י  ּוִככ 

 . ִליטופ   שריד לא יותירו. חייליהם

 . יותר משאני ירא לחיי ,הקנאיםירא אני שאתה מסתפח אל  : פאולוס

עגלה ולך :אלעזר ה בַּ   .נכנסים ומוצאים אותי אצלךהם ש לפני ,ע ל 

 

 .מצטרפת אליועדימא נוטלת את שקה ו. השקים בידיו, נכנס טרופימוס
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, באדם שדינו נגזר ְךל  גור   ת  אם כורכת אַּ . הולכת אחרי נךאי ואת (עדימאל) :פאולוס

מגרד מה אתה  (לטרופימוס) .התבלעה דעתךאכן אין זאת אלא ש

  .בואמהר ו? פרעושים מוצצים את דמך? בפדחתך

 .העגלה שם :טרופימוס

  (שניהם יוצאים) !מרצחים אורבים תחתיה :פאולוס

 

 

 11תמונה 
 .נכנסים פאולוס וליסיאס. בפתח יםעומד יםחיילשני . מפקדתו של ליסיאס במצודה

  

חייליך אל עם שחר יוליכוני . אדוני, לילהרק הללון במצודתך מבקש אני  :פאולוס

 . הסנהדרין

 .קחוהו (יםלחייל) .אל מחוץ לעירעכשיו חיילי יוליכוך  :ליסיאס

  . אותי ואת משרתי. אדוני, השליכני אפוא לבור :פאולוס

שבכל יום צץ בה , להשליט סדר בעיר זועייפתי ? ומי ישמור עליך בו :ליסיאס

  .המביא גאולה לעולםמבשר 

  

 .נכנס חנניה הנישא בידי שני משרתיו באפריון. את פאולוס החוצה כיםמולי יםהחייל

 

 ומשרתבידי שראייה  .הסנהדרין אבקש להעמידו למשפט. אדוני, המתן :חנניה

 .שהכניס למקדש אכן יווני הוא

אבל אם רוצה . יהודי או יווניהכנסת למקדש אחת היא לי ִאם  (לפאולוס) :ליסיאס

הרי יכול , והוא מבקש להוליכך לאותו סנהדרין, אתה ללכת אל הסנהדרין

 .אתה ללכת עימו

 .שאיני יכול, אדוני, חושש אני :פאולוס

   ?אתה חושש :חנניה

מבקש הוא  (לליסיאס) ?כמה חושש אתה מפניאיך לא אחשוש ורואה אני  :פאולוס

 .אדוני, קנאיםהבידי למוסרני 

סֹוִנילַּ  (לפאולוס) :חנניה ת  לי מ   ,פאולוס, א  ר  חיַּקַּ ב אני לחייו (לליסיאס) .א  ר   .ע 

י חוקאת הפרתי אם  (ליסיאסל) .מחששך גדולה ָךת  אּונ  א אני שמא קַּ ר  י   :פאולוס

 .יוליכוני חיילי רומא לסנהדרין, המקדש

 .אדוני, הנה מאתיים דרכמות שכר טרחתך (צרור לליסיאסמושיט ) :חנניה

 ? שוחד אתה נותן לו (לחנניה) :פאולוס

  . קחהו (לחנניה) : ליסיאס

 

 .החיילים אוחזים בפאולוס ופונים ליציאה

 

הרי אינו חושש שהדבר ייוודע , אם נתן לך שוחד לנגד עיני. אדוני, חכה :פאולוס

 .ואין זאת אלא שיודע הוא שלא אזכה לעמוד לפני. מפי לסנהדרין

 .ּורצ  עִ  (יםלחייל) : ליסיאס

ִדי במרומים שאיני רוצה. פאולוס, איני רוצה להרגך (לפאולוס) :חנניה ה   . ׂש 

 . לסנהדריןהישבע לי שאתה מוליכני  :פאולוס
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? בביטולןשדן הוא  כדי? במצוותלפניו ספק שמטיל אתה כדי ? לשם מה :חנניה

איש  ,מוראן אלמלא .הן מקיימות אותנוכך , כשם שאנו מקיימים אותןהרי 

יושב . שערה מראשך נופלתלא תוקע אני לך כף ש. עּול  רעהו חיים ב  את 

פּון אתה   .מודה ועוזבאתה ש י מדבר על ליבך עדואנביתי בס 

  ?ואם איני מודה ועוזב :פאולוס

אומר אתה שהגויים זוכים בגאולה אם  .פאולוס, מבקש אני למנוע פורענות :חנניה

הנה לך עוד  (לליסיאס) .אותןגם יהודים אינם מקיימים , בלי המצוות

  .מאתיים דרכמות

 

 . חנניה נותן לליסיאס את הדרכמות

 

דמי יצעק אליך מן האדמה (לליסיאס) :פאולוס
19

  .עד אחרון ימיך ,אדוני, 

ערפו אנשי את , רציתי במותךלו  .עוד הפעם בטח בי, פאולוס, למען השם :חנניה

 .בשער העיר נכנסתראשך כש

השליכוהו  (יםלחיילמחזיר לחנניה את כספו ופונה ) .ששמעתי די לי במה : ליסיאס

  . לבור
 

 .חשכה

                                                 
19
 01' ד, י בראשית"עפ 
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 רכה שנייהמע
 11תמונה 

 : תפללותנשים כורעות על ברכיהן ומ תיש. רחבת הצליבה. ברומא חצר בית הכלא

 

אִתיָך :נשים ר  ִקים ק  ע מַּ י, ִממַּ דֹונ   .א 

ד ה ב  ִש , נ יֹוא  ע   :קֹוִלימ 

י ינ ה אֹו נ יָךִתה  ּׁשּו ז  נּונ י תבֹוקַּ ח  קֹול תַּ  .ל 

מֹוִאם ע וו דֹונ י ,רנֹות ִתש   .דִמי יַּע מֹו, א 

ה-ִכי ִליח  ּס  ָך הַּ ן תִ  ,ִעמ  עַּ מַּ איל  ר   .ּו 

הויוִ קִ  הו  ִשייווקִ , יִתי י  ה נַּפ  ִתי ,ת  ל  רֹו הֹוח  ב  ִלד  .ו 
20
 

 

 . בקצין ובשני החייליםמלווה , נכנס פאולוס הנושא את צלבו

 

  .את הצלב ניחוה (הקצין פונה לחיילים. עוצרפאולוס ) .עצור  :קצין

 

 . אדמהמניחים אותו על ההחיילים מסירים את הצלב מעל כתפיו של פאולוס ו

 

ת  אתה , הת  א  ר  ב   אתה. נשמה שנתת בי טהורה, אלוהי (תוך כדי כך) :פאולוס ר  צ  , הי 

ה ממני ולהחזירה ל  ט  ואתה עתיד לִ , ה בקרביר  מ  שַּ ואתה מ  , בי הת  ח  פ  אתה נ  

ברוך . יהַּ ואל' מודה אני לפניך ה ,כל זמן שהנשמה בקרבי. אובי לעתיד לב

.המחזיר נשמות לפגרים מתים', אתה ה
21
 

 

 .הנשים פונות לקצין שתי

 

  .אדוני, רחם עליו :'אישה א

 .מחל לו על חטאיו :'אישה ב

 .לויי נמח  אַּ ט  ח  . נשים, אל תחשושנה לחיי :פאולוס

 .י הואנ  דֹועבד א   :'אאישה 

 .עבד המשיח :'ב אישה

 .סלקו אותן (לחייליו) :קצין

 וקשיכאותן נשים שב ,הקדוש ברוך הואבאות הן במצוות . הניחו להן :פאולוס

 .בדרכו האחרונהאדוננו המשיח רחמים על 

 (מלקה אותן) .נוצריות זונות :קצין

בעוד שלושה ימים קם אני . ליד קברי חכו. ןכ  י עימ  נ  יהי אדֹו (לעברן) :פאולוס

  .לתחייה

 

 .חשכה על חצר בית הכלא. הנשים נהדפות החוצה

 

 

 

                                                 
20
 0-5, ל"תהילים ק 
21
 מתוך ברכות השחר 
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 12תמונה  
 .קתרוס בידו והוא שר ,קיסריהאור על נירון היושב על חומת העיר 

 

 ,לא קל להיות אלוהים  :נירון

 ,האחריות גדולה, הטרחה רבה  

 ,רחמיםחסד ואינסוף צריך  

 .אין קץ וחמלה רוחאורך 

 

 לא קל להיות אלוהים

 ,לבני אדם כה קטנוניים 

 וגאונות על פני יופי 

 .כיעור ובורות יעדיפוהם  

 

 ,לא קל להיות אלוהים  

 לבני אדם כה טיפשים 

  חרותעל פני עצמאות ו 

 .תדּוב  עַּ ו  תלות יעדיפו הם  

  

 לא קל להיות אלוהים 

 ימים קשיםב ,לעתים

 ראשיםערוף אתה נאלץ ל

  .גברים ונשים על המוקדלהעלות 

 

 לא קל להיות אלוהים 

 העצבים  מתרופפים ימיםה רבותב 

 נתן ךים בידאדהכוח שה

 .מפתה בקלות להיות שטן

   

מוליכים את פאולוס החיילים רומאיים ני שנכנסים . וקד לקהל בתודה, נירון צוחק

  .השערלעבר הקשורים ברגליהם  טרופימוסו

 

שוטים כש, בלילה. עכשיו דיננו נחרץ. אמנותיאוי לי מנואוי לי מתמימותי  :טרופימוס

היכן נסתתר . לברוח ולהסתתר באחד הכפרים נויכול, תרדמהאלה שקעו ב

 ? ארמונו של פליכס הנציבאכסדרת ב? בקיסריה

 .אין אני בורח ואיני מסתתר :פאולוס

 נּויכּולִ ש  אם יַּ . שמיםלך יש אלוהים ב. וודאי שאין אתה בורח (בלעג) :טרופימוס

 ,אבל אני. ָךש  מ  יִ יאחז בציצת שערך ו  , הוא ישלח את ידו, למצולות ים סוער

 ?ה אותיש  מ  מי יִ 

  .עמידנו לדין וימצאנו זכאיםהנציב י :פאולוס

 

 . החיילים הגיעו אל השער

 

 .צעדנו שלושה ימים ברגל מירושלים. פתחו את השער : 'חייל א
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 .אזלו המיםאתמול כבר  :'חייל ב

ה שלקחנו נרקבה :'א חייל יד  צ   .הַּ

 .פתחו את השער :'חייל ב

 

  .אך השער אינו נפתח, הוא הולם בכוח בשער
 

על דל  משיחךאינך מעלה את שם . ממלא אתה פיך מים, ולפני נּויביאּוכשו :טרופימוס

ר אותואינך מטיף לו ואינך מ   ,שפתיך   .נַּצ 

  .בעצמואדוננו המשיח תי על הוא שואל או :פאולוס

 ? אומר לו שהמשיח מבשר גאולהואתה  :טרופימוס

 .כן :פאולוס

 ,הנח לי לדבר .דן הוא את שנינו למיתה, אם כך תאמר לו. שוטה שבעולם :טרופימוס

 .בירושליםצעקות גרונך ניחר מש לואומר ו, אדוני

 

 . הולם שוב בשער' חייל א

 

  .לנציב שהבאנו את פאולוס הנוצריהודיעו . פיתחו את השער :'חייל א

וכאן  ,את רגלינו בהרי הארץ הלוהטת הזאתאנו מכתתים שלושה ימים  : 'חייל ב

  .בתרדמת צהרייםכולם שקועים 

בירושלים לא הותירו הקנאים . את בשרן כוסויו צווהודיעו לזונות שירח :'אחייל 

    .אפילו זונה אחת לרפואה

 

 .ףזועבידי שוער  שער העיר נפתח

 

שער ביום שמש חם סגור האינכם יודעים ש? מה אתם מבקשים? מי אתם :שוער

משנס , יושב אני על הבוריום אתמול מ ?אין בליבכם רחמים? עד השקיעה

י הסתומים ימותני ע   (בכעס) .בתרועה לפני שהם מתפקעים לשחרר את מ 

 םית  פ  ס  נִ ? נשביתם בידי ליסטים ,בצל העצים עד השקיעה ישבתםוכי לו 

 ,פתחתי וסגרתיכל הלילה ? את נס המרדהניפו הקנאים ? בידי סיקריקים

נושאים כלי , באים ויוצאיםבהולים חיילים . ושוב פתחתי ושוב סגרתי

 .בנחת לרוקן את מעיוהמבקש  של שוער זקן מה להם ולתחנוניו .מלחמה

 כהברו (אשת הנציב, ת דרוסילהנכנס) .לו לפחות הבאתם עימכם חוקן

, יךאורחים רמי מעלה הגיעו אלישאין זאת אלא . דרוסילה הנסיכה, יתהי

  .ונחפז אני לפתוח לפניהם את השער

 .פאולוס, ברוך הבא לקיסריה :דרוסילה

 .גברתי ,ברוכה תהיי :פאולוס

 .םירּותִ הַּ  (לחיילים) :דרוסילה 

 . הוד מעלתה, לדין הנציבהעמידם ל השר האלף בירושלים ציוו :'חייל א

ִתירּום :דרוסילה  .  אף על פי כן הַּ

 

 . החיילים מתירים את השלשלאות מרגליהם של פאולוס וטרופימוסשני 

 

 .ם אל הקסרקטיןקח   (לשוער) :דרוסילה
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 . החיילים יוצאיםהשוער ו

 

ִני, אנא :דרוסילה ד  ב   .ח בארמונירַּ א  ת  הִ ו  , פאולוס ,כַּ

מוטב שנמהר , אם פטורים אנו מדין הנציבאך . נכבדה גברת, מודה אני לך :פאולוס

  .ה המפליגה ראשונהספינבונעלה , נמלאל ה

. בה ואתה עולה ,מדברת אני על לב בעלי. לאתונהמפליגה מחר הראשונה  :דרוסילה

 .וערכו לך סעודה, משרתיי כבר מילאו עבורך אמבט (הוא מהסס)

עליו לרחוץ  .ורעב יףעיאדוני . גברתי, להתארח בארמונךנשמח מאד  :טרופימוס

תֹו ותחתוניו. על רגליושעלי לבקע את היבלות . ולפוש מַּ ל    .לכבס ׂשַּ

 . גברתי, כאןרבים מבקשים את נפשי  :פאולוס

 . צריכה אני לעצתך :דרוסילה

הוא אוכל ושותה ונותן לך את העצה . גברתי, אחרי הרחצה שבה אליו רוחו :טרופימוס

 .ושותה וגם משרתו רוחץ ואוכל (לפאולוסבתקיפות ) .צריכהשאת 

 

  .נובאפריוהיושב את חנניה מכניסים שני משרתים 

 

 .כהן הגדול, לקיסריה ואָךברוך ב : דרוסילה

  .ברוכה הנסיכה דרוסילה  :חנניה

 .יצא לקבל את פניָך, לו ידע פליכס בעלי שתגיע :דרוסילה

לוקח אני את , ברשותך .גברתי, הנציב בדבר של מה בכךאיני מטריח את  :חנניה

 .פאולוס ושב לירושלים

 .לקחת את שחשקה נפשוולקיסריה לבוא הכהן הגדול אינו יכול  :דרוסילה

אביך . בת המלך אגריפס, יהודייה את .גברתי, עליו לעמוד לדין הסנהדרין :חנניה

 .אתגם ו, ישומע ל

 .אדוני, על שולחניהיום ל כ  אֹופאולוס  :דרוסילה

 

 .ניכר בו שהוא שתוי. מלווה בשני חיילים, נכנס פליכס

 

 .חנניה, ברוך הבא : פליכס

 .ברוך אדוני הנציב  :חנניה

 ?ששמו יצא למרחקים זה פאולוס : פליכס

  (קד) .ברוך אדוני הנציב :פאולוס

 .תלוהו (לחיילים)  :פליכס

 ? פליכס, על מה ולמה : דרוסילה

 .זוקצה נפשי במהומות בארץ   :פליכס

 .לאתונה מחר מפליג אני עם משרתי בספינה. אין אני מחולל מהומות :פאולוס

 .תלוהו  :פליכס

 ?ומשרתו :'חייל א

לא . לא העלה אבק מן האדמה. לא פצה הוא את פיו? מה חטא משרתו :טרופימוס

 .הבריח אפילו ציפור מן העץ

  .המשרת ישוחרר מחוסר ראיות :פליכס

 



 39 

 . מכין את החבל' חייל א. שני חיילים מכניסים עמוד תליה

 

 .נשלחתי לעמוד למשפט לפניך. אדוני, אזרח רומא אני :פאולוס

  .תלוהו (לחיילים) .נמצאת אשם. המשפט הסתיים :פליכס

 

 .ומניח חבל על צווארו מוליך את פאולוס אל עמוד התלייה' חייל א

 

 . אלוהיהםעבוד את ל והתיר לכל נתיניקיסר ה ?אדוני, יתִ מ  שַּ במה א   :פאולוס

 .מבקשת אני לשמוע אותו .פליכס, מבשר גאולהאיש זה  :דרוסילה

י גאולה (לדרוסילה) :פליכס ר  ש  בַּ י רבבות גוויות ה אנרוא, כששומעות אוזני מ 

 .תלוהו (לחיילים) .מפוזרות בשדות הקרב

בזכות אלא , אינה באה בזכות מלחמה, אדוני, שאני מבשרגאולה זו  :פאולוס

  .בחסדוו האמונה במשיח

 .תלוהו (לחיילים) .חרבתערוף את ראשו ב, מי שלא יאמיןו : פליכס

בדרכנו לכאן . חרבמעולם לא נשא . הוא מיליםפאולוס איש . אדוני הנציב :טרופימוס

נּו    .וחלה בקדחת, יתוש חדר לאוזנו. במערהלַּ

 .את המשרתתלו גם  :פליכס

אוכלים , פליכס, שבים אנו עכשיו לארמון (לפליכס). עצרו (לחיילים) :דרוסילה

 . ושותים ומהרהרים במעשינו

לפני כסאו של הקדוש הגיע יומך עומד אתה ב. בן תמותה אתה .אדוני, אנא :פאולוס

  .והוא דן אותך על פי מעשיך, ברוך הוא

 

 . של פאולוס וטרופימוסחוסמים את פיותיהם החיילים 

 

  .רוחךצנן את ו ,טבול. לך לבית המרחץ. פליכס, פצירה אני בךמ :דרוסילה

מעמידו אני לדין הסנהדרין . איש זה חולל מהומה בירושלים, אדוני הנציב :חנניה

 .והמהומה שוככת

  .מהומות שכךל סנהדריןה ע  ד  י  הלוואי ו   :פליכס

, תן אותו בידי .יכריזו חסידיו שגם הוא משיח ,אדוני, אם תתלה אותו :חנניה

  .שליכו לבית האסוריםמוהסנהדרין 

  .שאין טופלים עליך את מותו. פליכס, ואתה יוצא נשכר :דרוסילה

 .תלוהו (לחיילים)  :פליכס

 

 . השניים מתנגדים. את פאולוס וטרופימוס אל עמוד התליה וליכיםמהחיילים 

 

 ? לךהוא במה חטא  ?רוצח אתה? פליכס, מה היה לך :דרוסילה

ם א  . אשתי את. מיום שקראת באיגרותיו נעשית נזירה ?וכי אינך יודעת :פליכס

 ,פני כאילו הייתי מצורעמת אַּ ת ט  ל  מ  נִ , איש זהתורתו של בגלל  .ילדיי

".באישה טוב לאדם שלא ייגע": מתורתוה לי יפ  טִ מַּ ּו
22
 .טוב יותר גיהינוםב 

 .שום אישה בעולםב פהאיני מחלי .נסיכה. לי לקחתי בת מלך (לחנניה)

                                                 
22
 0' ז' קורינתיים א 
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 ינונעשות כל נשות, ברחבי הקיסרות להטיף אם ממשיך אתה (לפאולוס)

 .ואשתי שבה אלי, ותמות תורתו, וימות תלוהו (לחיילים) .נזירות

 

פאולוס מצליח . מהדקים חבלים סביב צוואריהם של פאולוס וטרופימוסהחיילים 

 . לשחרר את רצועת הבד החוסמת את פיו

 

 .מדבר אני אל אשתך. הפה שאסר הוא שיתיר, אדוני הנציב :וסלפאו

 ? ר להמַּ תאומה  :פליכס

ע שגופו הוא היכל רוח ד  י  איש כל . רש מאיש להתנזר כמוניוד איניאומר ש :פאולוס

ד את האלוהים בגופוב  כַּ י  לכן ו, הקודש
23

יתחבר , יוכל להתנזרמי שלא ו. 

.כי טוב להתחבר בנישואין מלבעור בתאווה, בנישואין
24
 

 ? זה הכל :פליכס

והאישה תקיים את , האיש יקיים את חובתו לאשתוש יםאִ ּוׂשנ  על הַּ ר אומַּ   :פאולוס

חובתה לבעלה
25
.  

 .אין בכך די :פליכס

אין , האישכן גם . האישה אין גופה ברשותה אלא ברשות בעלהשר אומַּ  :פאולוס

גופו ברשותו אלא ברשות אשתו
26
.   

 .אין היא שומעת לך :פליכס

בגלל תאוותכםפן ינסה אתכם השטן  ,תמנעו עצמכם זה מזה לא: ראומַּ  :פאולוס
27
.  

 ?ומה היא אומרת פליכס

 .אשתךואני , אתהבעלי  :ת אניאומר :דרוסילה

 .הסירו החבל מצווארו (לחייליו) :פליכס

 .אדוני, מצוואריגם  :טרופימוס

היא עומדת עד ש, ואין אתה יוצא ממנו (לפאולוס) .השליכוהו לכלא :פליכס

  .בדיבורה

 

 . טרופימוסמסירים את החבל מצוואריהם של פאולוס והחיילים 

 

במאכלים היהודיים שערכה יטיב ליבנו אחר כך נ .חנניה, לבית המרחץ נלך :פליכס

שבכל פעם , םיִר ש  בַּ להיטותה אחרי מ  ואולי מצנן אתה את . אשתי לכבודו

ואיני יודע אם , ממהרת היא לכיכר העיר להאזין לו, שמגיע אחד לקיסריה

 . היא שבה אלי

 

ור על א .פאולוס וטרופימוסאת החיילים כובלים  .דרוסילה וחנניה יוצאים, פליכס

 . נירון הפונה אל פאולוס

 

 

                                                 
23
 07' ו' קורינתיים א 
24
  7-00' קורינתיים א  ז 
25
 3-2' ז' קורינתיים א 
26
 0' ז' קורינתיים א 
27
 5' ז' קורינתיים אי "עפ 
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את  וראיתי, צווארךסביב כאשר נכרך החבל , פאולוס, הסתכלתי בך :נירון

נופלת עלינו הזוהי האימה . וידועהלי היא מוכרת  .עיניךבהאימה 

האמונה עד כמה מגוחכת רואים אנו כאשר  ,אלוהיםשאין נוכחים אנו כש

עלינו ברגע האמת שכאשר מגלים אנו  ,וויושיענ עהוא יופישבעת צרה 

 ,לעזרתךגם אתה נוכחת שאלוהיך אינו נחלץ . על נפשותינולבדנו לעמוד 

 ? האין זה כך .ענה לי? האין זה כך .אין לך לסמוך אלא עצמךו

 

 

 13תמונה 
. בקערת מיםטובלות  כבולותהרגליו  .פאולוס יושב על דרגש. לילה. כלאתא בבית ה

  .מרכך בסבון את יבלותיוטרופימוס 

 

א   (שתיקה). רבי :פאולוס ר  אין אלוהים בליבו של . מחל לי (שתיקה). רבי, ה אליה 

 לשוב לשליחותיאני מבקש  .ברית שהצעתי לון החוזר אני בי מ .חנניה

 . בין אומות העולם למען שמך

 

 . אור על ישוע

 

  ?למען שמי אתה לאומות העולם שרומה מב :ישוע

 .גם הן ראויות לגאולהש :פאולוס

לכל , הענוויםולכל עניי הרוח נועדה מלכות השמיים . ןה ותראויוודאי ש :ישוע

להיכנס כדי אך . רודפי השלוםלכל הרחמנים ווהרעבים והצמאים לצדקה 

מי אשר : "אמרתיוכי לא . התורה עליהם להכשיר את לבבם במצוות אליה

?"יקרא במלכות השמייםקטון  ,יפר אחת מן המצוות הקטנות
28
  

 . רבי, אכן אמרת :פאולוס

כבלת אותי שמחלתי אף על . פאולוס, שרדפת את תלמידיעל לך מחלתי  :ישוע

ביטול מצוות על אך , הסנהדריןלידי ת אותי מסרו בגת שמניםבמו ידיך 

   .איני יכול למחולהאלוהים 

 .איני יכול לבקע את יבלותיו, רעיד את רגליואם אדוני מ (לפאולוס) :טרופימוס

 .הןב ותחייב ןהעולם אינאומות . רבי, רק לישראל וניתנ המצוות :פאולוס

 .שינהגו על פי צדקה ומשפט וחסד ןהערובה המצוות  :ישוע

 .אדוני, אין זאת אלא שרועד אתה כי ליבך רועד :טרופימוס

 ?ותנגאל ןועד אז אין ה : פאולוס

ייסורי על הצלב . מקצה העולם ועד קצהו ,פאולוס, אוהב אני את כל האדם :ישוע

אומות העולם  .לדחוק את הקץלנו אל אך  .ו באשר הואעל חטאי מכפרים

  .ןתגיעה שעכאשר מרק  ותנגאל

 ? ןשעת גיעמתי ת :פאולוס

 . אדוני, עכשיו יכול אתה להשתרע על משכבך :טרופימוס

 (ישוע נעלם) ?רבי, תגיע שעתן  תימ (ישועל) :פאולוס

 

 . נכנסים אלעזר ועדימא

                                                 
28
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ָך :טרופימוס ר  ק  בַּ  .פאולוס, אורחים הגיעו ל 

  .לדיןמעמידך הוא  עם שחר. מהבטחתוחזר בו פליכס . דֹוד, עליך לברוח :אלעזר

 ? על מה? לדין :פאולוס

 .מהר ובוא (התופותח א) .הנה המפתח לשרשרת. איני יודע :אלעזר

 ? מנין לך המפתח :פאולוס

  .דוד, מרימה עוגןלאתונה ספינה ה :אלעזר

 הוא פונה. היא שותקת)? חנניה? מי מביאך הנה? עדימא, כאן יְךיִ מה מעׂשַּ  :פאולוס

 ? מנין לו שפליכס מעמידני לדין? הביא גם אותָך (לאלעזר

הלפני ש, לברוחביקש שנפציר בך  :אלעזר ל    .צלבהעל  אתה ִנת 

 ? עדימא, מה עוללו לך? ְךכך אמר גם ל   (לעדימא) :פאולוס

 . דוד, אל תשתהה :אלעזר

יעמידני , יתפסוניאברח ואם . איני יוצא מעיר זאת אלא בן חורין נקי כפיים : פאולוס

שוטרי רומא יחפשוני בכל עיר , ואם לא יתפסוני. הנציב לדין על שברחתי

 ,בורחאני ומתפתה כדי ש. חנניה, לכן שלח אתכם (מבין) .ומדינה

 .ושליחותי תמה

  .אתה חיאבל , שליחותך תמה :אלעזר

מתפללת  .עולה אני על משכבי בלילות. פאולוס, לדבר אלי אלוהים חדל :עדימא

ואיני צועקים בכיכרות  קנאיםה? מה חטאתי שהוא שותק .את קולולשמוע 

נשים , ברחובותרומאים דוהרים , משקשקות חרבותבחצות הלילה . מבינה

ּה. עולה באשירושלים , ילדים מייבבים, בוכות ִניו? מי יִַּציל   ? מי יִַּציל 

 .עדימא, אלעזר לוקח אותך אל ביתך :פאולוס

  ?אומלל על הצלב כמו אותו ישוע מבקש אתה למות ?פאולוס, ָךיל  צִ ומי יַּ  :עדימא

מגדלים בה אנחנו ו, באה את עימי לטארסוס לא ירחק היום ואת. איני מת :פאולוס

  .תריסר יתומים

כל חיי אלא , זולים בעיניך נולא רק חיי .שבור את מפרקתךצריך אני ל :אלעזר

מחזק כן אינך ל. גאולתנוזונח את לגאולת העולם ואתה מטיף לכן  .יהודי

ולהמליך , להקים את מלכות ישראל ,של רומא לפרוק את עולהאת ידינו 

הג  אין בי  עוונותייבאלא ש .אמתצדק ו שיחמעליה   .להורגך בּור 

 

  .פותח את כבליו של טרופימוס פאולוס. מוליך את עדימא ושניהם יוצאיםאלעזר 
 

 .איני צריך לך עוד .טרופימוס, םלך עימ :פאולוס

  .אדוני, איני יוצא בלעדיך :טרופימוס

מוציא מתיקו פיסת קלף ). עמלך לשכרך על כ. ביתי בטארסוס שלך הוא :פאולוס

 (ומושיט לו
 . הולך עמך לביתךשכרי הוא שאני מוציאך מכאן ו :טרופימוס

 .בתום שליחותי :פאולוס

 .אפילו בקץ הימיםהגאולה באה שמאמין איש מלבדך אינו  .שליחותך תמה :טרופימוס

 .מותהומעדיף אתה למות מלהודות ב, אתה נואשת ממנהגם 

עומד הייתי מול ישוע שמאז אותו יום . לחיותאני ץ חפלו רק ידעת כמה  :פאולוס

חובש לא , מידיו ורגליוקר את המסמרים ועלא , לשוועתו ועהלא ש, בוהצל

מוחל . יהַּ לֹורודף אותי א  מאז אותו יום  - רוחואת לו משיב לא ואת פצעיו 

  . עד יומי האחרון הל  אּוג  נפשות לַּ עושה אני אם הוא לי רק 
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 .אדוני, יודע אתה שאי אפשר היה להורידו מן הצלב :טרופימוס

ָך :פאולוס ְך. מפציר אני ב   . ל 

 

 .נכנס שומר.  כבליוטרופימוס נוטל את המפתח מידי פאולוס ונועל את 

 

 !קום :שומר

 

 

 16תמונה 
, כניס את פאולוסמשומר . כיסאותיהםבוחנניה דרוסילה , פליכס. לשכתו של פליכס

  .טרופימוסנכנס אחריו  .ברגליו כבולה

 

? בשל כהן גדול שסוכלה תחבולתו? בשל מה. נאשםבן לילה נעשה אדוני  : טרופימוס

עלה בידה לרצות בשל אישה שלא ? לאשתו תאוותובוערת בו ש גברבשל 

יכול לעמוד  הואאין . אדוני, יצא מדעתופאולוס  (לפליכס) ?בעלהאת 

קונן על  .על שונאיו. על אויביו. על חייו (לקהל) .בכהכל הלילה . למשפט

. בין חושך לאור. אין הוא מבדיל בין אמת לשקר (לפליכס) .אלוהיו שעזבו

בלילה כתב שלוש איגרות  (לקהל) .אדם לאלוהיםבין . בין מצווה לחטא

 ?געונוילשזאת יש ראייה בדוקה מ. לאחר מותו חסידיולשגרן ל ינִ ש  יק  בִ ּו

אני אהיה לו  .בצערו דבקה לחיכו. הוד מעלתו, כבד לשוןאדוני  (לפליכס)

 . לפה

 .הוסלקו :פליכס

וכפות רגליו העלו , סנדליו בלו. אדוני, ח את כבליות  פַּ ציווית ל  לו לפחות  :טרופימוס

  (מן הלשכה ותומרחיק א השומר) .אדוני, עלי לבקען .יבלות

  .כהן גדול, רוציבק (לחנניה) :פליכס

תובעים הם . בארצות היםשאיגרות מיהודים  מקבל אניאמש , אדוני הנציב :חנניה

 ,ביניהםהוא חוששים הם שעובר . להעמיד את פאולוס לדין הסנהדרין

 . עורר מהומותמו, התורהמצוות לביטול מטיף 

 . בין יהודיםעוד ר באיני עו .אדוני, תנוח דעתך :פאולוס

  ?ךדעתנחה  (לחנניה) :פליכס

אלוהינו  מצוותש לאומות העולםרק אמר פאולוס יאם גם . אדוני, לא :חנניה

  . ומעורר מהומות, כופר הוא בסמכותו, מיותרות

   .בהחלט ייתכן (לדרוסילה) : פליכס

 .ניתנו רק ליהודים יושמצוותטוען אלא , פאולוס אינו כופר בסמכות אלוהיו : דרוסילה

  .בלי לקיימןגם  במשיחוולהאמין בו יכול  מי שאינו יהודיו :פאולוס

וכי לא  ?יהודי יכול להאמין באלוהי ישראל ובמשיחומי שאינו  (לפאולוס) :חנניה

שמקיים הוא את  ?ישראלעם להוא האלוהים שליח  משיחהש כתוב בתורה

 ? ישראלונלחם את מלחמות  ישראל תורת

וגם את משיחו  .אדוני ,הוא האדםכל רא וב מיםריבון העול (לפליכס) :פאולוס

הר באחרית הימים נכון יהיה : ישעיהו אמר נונביא. לכל האדםהוא לח וש

.הגויים כלונהרו אליו , בראש ההריםאדונַּי בית 
29
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 .הנביא ישעיהו לא פטר אותם ממצוות :חנניה

 .אל בית המקדש ינהרולפני שיתגיירו ש דרשהנביא ישעיהו לא  :פאולוס

  .אכן כן :דרוסילה

ויורנו  יאדונַּ לכו ונעלה אל בית : אומרים הגויים, גברתי, פסוקבאותו  :חנניה

   .מתחייבים בתורה ומצוות הםש, פירושו. מדרכיו ונלכה באורחותיו

.ביום ההוא והיו לי לעם' אל ה גויים רביםונלוו : והנביא זכריה אומר :פאולוס
30
 

  .מולקיים מצוות כדי שיהיו ע הםאלוהים אינו תובע מ

 .כן, אכן :דרוסילה

פירושו  .ְךבתוכֵׂ ושכנתי  :הנביא זכריהבאותו הפסוק אומר . גברתי, לא :חנניה

 . הגויים ךשתורת ישראל תשכון בתו

 ,היא יהודיםני בענייאבל , מחלוקת זאת עמוקה וקשה (לדרוסילה). חדלו :פליכס

 . הּוח  קַּ  (לחנניה). ולכן צריך פאולוס לעמוד לדין יהודים

הטיף לאזרחי בזכותו של פאולוס לאלא , פליכס, לא במחלוקת זו דנים אנו :דרוסילה

 . רומא

שומעים היהודים , אזרחי רומאפאולוס ל מטיףאם  גםאך , גברתי, כן כןא :חנניה

  ...את דבריו

 ?ממיט עליכם חורבן הבתור חידושכל . תלונותיכםנקעה נפשי מ. שישמעו :דרוסילה

 ביום" :מאחורי גבי לוחשעצמך אתה ? כל מי שהולך אחרי ליבו בוגד בכם

 . "של רומאים זונהמנסיכה בת מלך ל ההפכ השנישא

 .דרוסילה, חדלי :פליכס

יום יבוא : אמרתי לאבימתחת לחופתי  ?הלכתי אחרי ליביש כה גדול חטאי : דרוסילה

ולמחרת . מצרי ויהודי, יווני, רומאי. כל אדםל הינשאוכל אדם יכול ל

  .נודיתי מעמי וממשפחתי

 !חדלי, אנא :פליכס

ובחסד  ,ראוי לחסד האלכל אדם  :האומר לכן דבקתי בתורתו של פאולוס :דרוסילה

 . ליבו ללכת אחריכל אדם ראוי האל 

מחר עם שחר . פאולוס, חופשי אתה (דרוסילה משתתקת) !אמרתי, חדלי :פליכס

  .בואי( דרוסילהל) .ואל תשוב הנה יותר. תצא באונייה

 . פאולוס, ברכני :דרוסילה

  (חשכה) !בואי :פליכס

 

 

 18תמונה 
 .הקצין מצליף בפאולוס. רחבת הצליבה. חצר בית הכלא ברומאאור על 

 

 (מצליף בו) .הא לך על אמונתך. יהירותךהא לך על . הא לך על חוצפתך :קצין

אין זאת אלא שנטרפה דעתו מייסוריו  .אדם הולך אל מותו כחתן אל חופתו

  .אולי תבוא כלתך ותחשוק בך. פשוט את בגדיך (מצליף בו) .בכלא

 

 .אותם לשני החייליםנותן ו ,פאולוס פושט את בגדיו
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   .ואת בגדי לעירומים, תנו את נעליי ליחפים :פאולוס

 .קישרוהו :קצין

 . אתה ('לחייל ב) :'חייל א

 . אתה ('לחייל א) :'חייל ב

 ?למה אני :'חייל א

 ?ולמה אני : 'חייל ב

.כי אינם יודעים מה הם עושים, סלח להם, אבי :פאולוס
31
   

  (חשכה) !קישרוהו : קצין

 

 

 14תמונה 
פאולוס מתקשה . לעבר הנמלבחיפזון פאולוס וטרופימוס צועדים . רחוב בקיסריה

 .אור על נירון .צרורותיהםטרופימוס נושא את ו, לצעוד

 

 ?פאולוס, אנה מועדות פניך :נירון

  .הוד מעלתך, באוניהיורד אני  :פאולוס

 (פאולוס שותק) ?בזו המפליגה לאתונה :נירון

  .אדוני ,ָךד  עַּ הרחב צַּ  : טרופימוס

 .טרופימוס, רגליי פצועות :פאולוס

ב  פקעבגלל יבלת ש, כאןלהיתלות איני רוצה  :טרופימוס ק  רואה אני שחושש  .ָךה על ע 

  .שב .ך יותר מאשר לצווארךילרגלאתה 

 

 .חובש את רגליוטרופימוס . מתיישב על אבןפאולוס 

 

כפי שמלעיזים עלי צמא דמים  עריץאיני  .להתחנן לפניךאל תכריחני  :נירון

איש את רומא הורגים  נכבדיראיתי את את עיני מיום שפקחתי . שונאיי

ב ליבי בגלל טּואך . יתִ הּולֹולגלג על א  רק מי שהרגתי אני . לחינם רעהו

אם מתייצב . המלחמה בין אלוהים לאדם לא הוכרעהו ,י על רביםתל  מַּ ח  

ל אל השמיים מדי פעם .נכנע לוהאדם , אתה לימין האלוהים יַּל   מדי פעם .י 

 .העוברים ושביםי ל  ג  רַּ את  ְךישַּ יִ ו ,שלצווארואת השרשרת בזעם ינתק 

 צווארוכבול וי ישובו, צנן את זעמו בדמםי, יטרוף את גוריואף לעתים 

אינך רואה כמה אכזר נעשה הוא ? פאולוס, לאדם זוהי בשורתך .בשרשרת

  ?בגלל אלוהיו

שרק כאב  תשעוד לא ידעמשום , הוד מעלתך ,אלוהיםלאתה  מתכחש :פאולוס

  .ולרחמיגם אתה תזעק  ,ביום בו תדע .ֹואפ  אלוהים יכול לרַּ 

ן מ  א   .אני בךמתרה  .פאולוס, בוא עמי (פאולוס שותק)? הנ  ע  א   ,קע  ז  א  ואם  :נירון

 (פאולוס שותק). ממלאך המוותיותר  אמנות המוותבקיא בו, דגול אני

  .מותך יהיה נורא משל משיחָך (פאולוס שותק) !אוב

 

 .של פאולוסטרופימוס סיים לחבוש את כפות רגליו . יוצאנירון 
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 .אדוני, מהר :טרופימוס

 

  . וחוסם את דרכם חנניהנכנס . צאתלפונים נוטל את הצרורות ושניהם טרופימוס 

 

אם . אסון נורא על כל יהודי באשר הואאתה  מיטמלפני ש. פאולוס, המתן :חנניה

אותנו הם רואים , םרק בשל אמונת םה יםשנגאל גוייםל אומר אתה

  ?מדוע טורחים היהודים לקיים תורה ומצוות ,האם די באמונ: ושואלים

 .עולם ומשיב אני שכך הורה להם ריבונו של : פאולוס

וכך  ,משום שחוטאים הם מצוותיהודים חייבים בכבר השבת באיגרותיך ש :חנניה

 . שנאת יהודים בכל פינה בעולםבגללך מתגברת 

מתחבבים , ביום בו אומות העולם עובדות את הקדוש ברוך הוא. להפך :פאולוס

 (פונה לצאת) .עליהן היהודים שפקחו את עיניהן

מוטב שהסנהדרין . מחלוקת זאת הרת גורל היא. פאולוס, בשם אלוהים :חנניה

 . איני מונע בעדך לצאת את הארץ, אם ייתן לך את ברכתו. מכריע בה

 שרויותאומות העולם את במו עיניך ו ראית ל .איני זקוק עוד לברכתו :פאולוס

ות היא גדולה כמה גם אתה ידעת , בחשכה ִתיָך לאור גויים"מצו  תַּ "ּונ 
32

אם . 

 .  חדלים הם להיות עמו של האלוהים, מהקיילחדלים היהודים 

אלא שאתה חדל , פאולוס, האלוהים מו שלאין היהודים חדלים להיות ע :חנניה

 . להיות יהודי

אין אני יהודי  –אם עלי לחדול להיות יהודי כדי שכל בני האדם נגאלים  :פאולוס

 . עוד

 

 .וחוסמים את דרכונסים ואלה נכ, מסמן לשני רעולי פניםחנניה . פאולוס פונה לצאת

 

 . חוטפים את אדוני. הצילו! חיילים! שוטרים (לרחוב). ברח. אדוני, ברח :טרופימוס

 

 . חד מהם דוקר אותו בסכיןא. לץ את פאולוס מידי רעולי הפניםטרופימוס מנסה לח

 

  .גווע אני. נרצחתי. הצילו, אנשים טובים .אהה :טרופימוס

 ! דמו ניגר :פאולוס

  .אדוני, רופא :טרופימוס

שּו את פצעיו :פאולוס  . ִחב 

 .ְךל   (לפאולוס)  :חייל

 .רחמו עליו :פאולוס

ואשווע  מהעכשיו השמיאפנה האם . יתִ מַּ ש  נִ תדעך עוד מעט . הגיע סופי :טרופימוס

אין לי עבורו אלא קללה על , בשמים אם יש אלוהים? לרחמי האלוהים

 .שהביא עלי מוות כה נקלה

 

 . רעולי הפנים גוררים את גופתו החוצה. הוא מת
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 17תמונה 
 .ישוע ממתין לו .פאולוס לתא בבית הכלאמכניסים את חיילים שני 

 

והם , חף מפשע היה? אהבתו? נדיבותו? נאמנותו? רבי, מה היה חטאו : פאולוס

 .השליכו את גופתו לכלבים

ירּוב הגאולה :ישוע ק  ָך ב  מ  נַּח   .בני, הקדוש ברוך הוא י 

ה :פאולוס ב  ר  ק  , עלינו לנטוש את היהודים ולמצוא מאמינים אחרים, אם חפצים אנו ל 

ולבנות להם , להעמיד עליהם רבנים אחרים, לכתוב להם ספרים אחרים

 .בתי כנסיות אחרים

 . גם אם אומר אתה שאינך יהודי עוד. גם אתה. פאולוס, יהודים אנחנו :ישוע

 .אתה לבדך אומר שיהודי אתה :פאולוס

 ,מאמינים בי בכל לבבם םלא ירחק היום וה. וגם תורתי ליהודים נועדה :ישוע

י בקרב אומות העולם וכולם מלמדים את תורתו של , וכולם יהיו שליחַּ

 . גאולהאז באה הו, הקדוש ברוך הוא

 . אותך לצליבההתעקשו למסור לכן . רבי, חוקיהםלהשתעבדו היהודים  :פאולוס

כל חייך . בעולם כל בני האדםלכפר על חטאי  בידי עלהבגלל שמסרוני  :ישוע

שמסרת אותי לידי הסנהדרין והפקרת אותי למות על מנסה אתה לכפר על 

  ?ממנו וכי ביקשתי ממך להורידני. הצלב

 ?היה עלי להשאירךוכי  :פאולוס

 ,חטא על פשעאתה מוסיף , ומרוב תשוקתך לכפר על חטא שלא חטאת :ישוע

אתה  מרחיק, הולך אל אומות העולם לבדךאם . מרחיק את עצמך מעמךו

 .הגאולה את

 

ניכר . בידי שני חייליםכבולים המובלים  ,ואלעזר עדימאנכנסים פליכס וחנניה ואיתם 

 .נּועּובהם ש  

 

 .רומאדין על פי הוא נש עיי, כהן גדול, ברומא פאולוסאם מרד  :פליכס

בבוא עליכם רוח : לתלמידיו אמרש מנצרת עכמוהו כישו. מרד גם מרד :חנניה

י בירושליםדַּ ותהיו ע  , הקודש תקבלו כוח
33
.   

  .לתורתו םעדי נהיהאמר ש :פאולוס

 .למרדהוא קורא שהקנאים שומעים גאולה וקורא ל פאולוס :חנניה

, קיסרל נגדכל המת כןול ,י האלוהיםד  י  קיסר זכה במלכותו מִ הש אמרתי :  פאולוס

צו האלפר את מ
34
.  

 ? דבר אודות מרד ברומאהאם אמר פאולוס  (לעדימא) .יעידושניים אלה  :חנניה

 .אמר (בקושי) :עדימא

 ?מה אמר (היא שותקת) ?מה אמר :חנניה

אמר . בירושליםך ואמר שימל .יפרוק את עול הקיסראמר שהמשיח  :אלעזר

 .אמר שרומא תשקע במצולות הים. ילחם באויבי ישראל וישמידםיש

 !אותם לּות   :פליכס

 .תלו אותי במקומם? מה פשעם? מה חטאם :פאולוס
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לּו אותם :פליכס   .איש אינו יודע שאולצו להעיד שקרו, ת 

. איני מטיף עוד !שליחותיאת אני נוטש , אם תושיעם !חנניה, ר על ליבוב  דַּ  :פאולוס

  !ואינך שומע עוד את שמי לעולם, לטארסוס םתן לי ואקח

 

  .בחייליםעדימא נאבקת . חנניה שותק

 

שרפים מקבלים ו, ואתה בא אלי, פאולוס, שמים ישערמחכה אני לך ב :עדימא

בידי אוחז אתה ו. קדוש ,קדוש ,קדוש: קוראים זה אל זה ואומרים, פנינו

 נּוש  ד  קַּ ומ  , לנו חופהיד מעמ הקדוש ברוך ו. הכבוד וליכני אל כסמו

 .בןיולדת ולך אני מתעברת על ערש עננים צחורים ו. נוכ  ר  ב  מ  ּו

 

אותה מבין  קורעיםהחיילים . הוא מחבק אותה. היא מצליחה להגיע אליו ולחבק אותו

 . החוצה ואלעזרותה ואת מוציאים או, זרועותיו

 

 .תלו גם אותו (לחיילים) :פליכס

 .באוזניי הקיסרעל עצמי זכות למד ל בקשא .אדוני, אני אאזרח רומ :פאולוס

אתה בכל פעם שמשחרר ש. מתראותך לאני מבקש ו ,נציב רומאאני ו :פליכס

ואני  ,מפליג אתה בתהילות לאלוהיך שברא את העולם ,חרצובות לשונך

יינאלץ למחול על כבודו של יופיטר  מלך , אבי האליםיופיטר . אלוהַּ

, יופיטר. רעמיםברקים ובהמושל ב ,יופיטר. השמיים שברא את האור

אין לי חפץ באלוהיך . בעולםחוק וצדק מייסד יופיטר ה. מקימה של רומא

. לו דמיוןואין , ואין לו מידה, ואין לו גוף, שאין לו דמות, הבלתי נראה

  .ולזעזע את עמודי מקדשיושל אלוהיי ואיני מניח לך לחתור תחת פסליו 

 

 . גרור אותו החוצהמנסים לעכשיו הם את פאולוס ו וכבלהחיילים 

 

שב ו, אך לא יחלפו ימים רבים ,בנפש חפצהאל מותי הולך אני  (לחנניה) :פאולוס

, נעשים כל בני האדם בני חורין ותזכווב, משיחאדוננו הבשר את חסד לאני 

וישב על , ואדוננו המשיח ירד בתרועת שופרות .וכל המלכויות מתבטלות

, אויביוישפוט את הוא ו, יקומו לתחייהכל מאמיניו ו, החסד והצדקכס 

והמיטו , התנכלו לחיישאני עומד לצידו ומצביע על מי ו. ויגזור את דינם

ויחריב את ארצכם ואת בית , כםוהוא ייקום ב, עליי ייסורים קשים

י פיצ   ,מקדשכם אֹון עולם, על פני האדמהם כ  ו  יר   .והייתם לד 

 

 .נכנסת דרוסילה. החיילים אוחזים בפאולוס כדי להוציאו

 

מנשקת ) .לעולם יותראינך רואה אותי , ת הואאם מ (לפליכס) .הניחו לו :דרוסילה

 .את חייו ואעשה כל שתצווה עלי ותן ל (את ידיו

 .תלוהו (לחיילים). למענו מאומהאיני רוצה שעושה את  :פליכס

שעשית  עוולותיךכל ומעידה על  קיסרהולכת אני ל, חֹול  שַּ אינך מאם  :דרוסילה

 ומנדנ פגיונושולפת את ) .גזל שגזלתהעל . דם ששפכתהעל  .בקיסריה

ונוטל ממנה  מפיל אותה הוא) !הנח לו לעלות בספינה (מאיימת עליוו

לך על שחטאתי , פאולוס, מחל לי (פאולוסכורעת לפני היא . פגיוןאת ה
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מקבצת תלמידיך ומעמידה להם בתי ו יאך מכפרת אני על חטאי, בקוצר יד

 .תורתך חיהו ,מדברים בשמךוהם , כנסיות

 

  .פליכס אוחז בה ומרימה. רגליומנשקת את כפות 

 

ה ייִ שיישפט בה ו  . בספינה לרומא ווההעל. עצרו (לחיילים) :פליכס ל  בה וייקבר ת 

 .ואיש איננו מנשק את אבניה, ואין לו בארץ זו קבר או מצבה. בה

 

מוציאים אותו משרתיו וחנניה מתיישב באפריון . את דרוסילה החוצהפליכס מוליך 

  . אור על ישוע. לעמוד על רגליו פאולוסמסייעים להחיילים . אחריהם

 

 . ניויהרג הרומאים. רבי, הושיעני :פאולוס

 .ואני מושיעך באהבה וברצון, שוב אל עמך ואל תורתך :ישוע

 .הושיעני למען בשורתך :פאולוס

  .בשורתיזאת לא  :ישוע

, מקצה העולם עד קצהוהולך חסדך ? באלוהותך? ָךת  יחּוִש מ  י בִ תִ ר  פַּ כ  וכי  :פאולוס

 יניח למאתה ואין , עבדתי אותך בכל ליבי ומאודי מיום שהתגלית לי. רבי

 ?לשם שמיים ךלחלוק עלי

  .אתה מת, אם אינך עושה תשובה. פאולוס, אנא :ישוע

הקרבתי את לשווא האם  ?אדםהבני למד זכות על ביקשתי לעל ש זה עונשי :פאולוס

ת לגאול הנאבקאם כל . רבי, ענה לי? שלךהקרבת את לשווא האם ? חיי

הוא אולי מאס  ?נוריבונו של עולם רוצה בגאולת אין אולי, מומת האדם

 (חשכה) ?נטשובאדם ו

 

 

 15תמונה 
 .טרופימוסרוחו של אור על . כלא ברומאהבית רחבת הצליבה ב

 

אהבו איש את רעהו  .ודבקו בטוב, שנאו את הרע: הוא אמר (לקהל) :טרופימוס

אל תיקחו נקם .ברכו ואל תקללו. ברכו את רודפיכם .כאחים
35
.   

 

שני  .הקשור בזרועותיו ורגליו לקורות הצלב הניצב על האדמה פאולוסאור על 

 .פטיש ומסמרים בידיהם, מרגלותיוהחיילים עומדים ל

 

 (הוא מצליף בהם בשוטו. החיילים מהססים). .אמרתי, מסמרוהו :קצין

  .לי את הפטיש ןת (הם מתמהמהים) .מסמרוהו

 

 . הקצין נוטל את הפטיש והמסמרים ומתקרב אל פאולוס

 

דרשו הטוב בעיני כל . אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה: הוא אמר (לקהל) :טרופימוס

אדם
36
.  
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 .אדוני, מבקש אני לשאת תפילה אחרונה פאולוס

 ?נה לךיע  מי י  ? אל מי :קצין

אזור כוח לגבור על הרע  .אל תניח לרע לגבור עליך: הוא אמר (לקהל) :טרופימוס

בעזרת הטוב
37
. 

 

ומניף , מציב מסמר על אמת ידו של פאולוס, עליהעומד , ליד הצלבאבן  ניחמהקצין 

 . נכנס נירון .את הפטיש

 

  .עצור (לקצין) :נירון

 

 . מן הצלב פאולוסאת  יםמורידוהחיילים הקצין 

 

נַּע נ ה לתפילתך וקרא מן  ךעכשיו אומר אתה בליבך שאלוהי (לפאולוס) :נירון

לעבר ) .הבה ונשמע את קולו (צוחק) .אל תשלח אליו את ידך: השמים

אתם  (לחיילים)? אתה שומע משהו (לפאולוס)? יש שם מישהו (השמים

אני נירון קיסר . אני גזרתי את דינך. פאולוס, אין שם אף אחד? שומעים

אני המחייה ואני . אני הרחום ואני הנוקם. הרע אני הטוב ואני. רומא

 .לראות במותך במו עיני תיבא .אני הוא האלוהים. יתִ ל  אני ואין בִ . הממית

 (מצווה) .ואיני משתהה עד שאתה נופח את נשמתך הארורה על הצלב

  .על הברכיים (לפאולוס). הורידהו

 .לי למות עליו הנח, אדוני, דרך הייסוריםלאורך זה נשאתי צלב  :פאולוס

 ! על הברכיים :נירון

 

  .הקצין מכה בפאולוס ומפילו על האדמה

 

 .ערוף את ראשו (קציןל) :נירון

למה עזבתני. אלי, אלי : פאולוס
38
. 

 

 .חשכה. עורף את ראשוהקצין 

 

 סוף
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