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WSPÓŁCZESNE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ– „WYBORY” 
s. Agnieszka Miduch SCSC 

 
 
SCENA I- „WYBORY” 
MUZYKA spokojna 
JEZUS ( wychodzi i staje na środku sceny) 
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.  
 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, 
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze 
potomstwo,  miłując Pana, Boga swego i  słuchając Jego głosu,  
ANIOŁ  I DIABEŁ NA ZMIAN Ę: (wchodzą pojedynczo powtarzając jak echo, najpierw 
anioł, a diabeł kpiąco) ( w tym czasie Jezus zamyślony odchodzi) 
Wybory! Wybory! 
Codzienne wybory!  
Wybory, które dokonujesz każdego dnia! 
ANIOŁ 
Nie można wybrać raz 
DIABEŁ 
Nie można? A to niby dlaczego?  
ANIOŁ 
Trzeba wybierać ciągle na nowo  
DIABEŁ 
Bzdura , po co się męczyć? Lepiej płynąc z prądem…(wychodzi) 
ANIOŁ 
„Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę” (Anioł wychodzi, a diabeł wygląda z 
zza kulisy) 
DIABEŁ 
Bez przesady, nie musisz ha ha ha  
 
SCENA II 
WYBÓR JEZUSA 
MUZYKA spokojna, ale „ciężka” 
Ciemno, powoli zapalają się światła, ale pozostaje półmrok 
Wchodzi Jezus zmęczony, pochylony, za Nim trochę w oddali idą trzej uczniowie: 
UCZEŃ1 
Dlaczego wziął tylko nas trzech, a innym kazał zostać? 
UCZEŃ 2 
Widzieliście jak wygląda jakby był bardzo zmęczony 
UCZEŃ 3 
Zmęczony, chyba raczej przerażony… 
UCZEN 1 
Może wyczuwa niebezpieczeństwo 
UCZEŃ2 
Ta noc jest jakaś straszna 
JEZUS(odwraca się do nich) 
Jestem pełen smutku i bardzo się boję. Zbliża się moja śmierć. Proszę zostańcie tu ze mną i 
módlcie się 
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UCZNIOWE (patrzą po sobie przerażeni) 
Tak, Mistrzu 
( siadają w rogu sceny i zasypiają , Jezus klęka na środku, cały drży, potem kładzie się 
krzyżem) 
JEZUS 
Ojcze, błagam zabierz to ode mnie 
( pojawia się diabeł i zbliża się do Jezusa, zadowolony, krąży wokół Jezusa , ale ten na niego 
nie patrzy) 
JEZUS 
Ojcze.. 
DIABEŁ 
Do kogo Ty mówisz? Nie ma żadnego Ojca? Nie ma  Boga…a nawet jeśli jest ( śmieje się) to 
Cię opuścił. Zostawił Cię, wcale się  Tobą nie interesuje. Jesteś sam, całkiem sam…( śmiech) 
JEZUS 
Ojcze, błagam oddal to ode mnie…ale nie jak ja chcę ale jak TY  
( pojawia się Anioł i ociera twarz Jezusowi, podtrzymuje Go, diabeł niezadowolony znów się 
zbliża) 
DIABEŁ 
Ale po co ta męka? Po co to robisz? Dla tych uczniów? Oni śpią, to banda tchórzy, zostawią 
cię jeszcze tej nocy…na nich chcesz zbudować swój Kościół ( śmiech) 
( Jezus wstaje , podtrzymuje go Anioł, diabeł krąży, podchodzi do uczniów, oni się budzą) 
JEZUS 
Szymonie jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie.. 
( Uczniowie przytakują, ale znów zasypiają, Jezus  wraca na środek sceny, Anioł go 
podtrzymuje, klęka) 
JEZUS 
Ojcze… 
DIABEŁ 
Widzisz.. nie warto. Ludzie nie są tego warci, byś za nich umierał. Myślisz że to cos pomoże? 
Ze jak za nich umrzesz, to nastanie pokój i miłość( krzywi się) jak chcesz to sam zobacz co 
oni zrobią z Twoją śmiercią  
JEZUS 
Ojcze, wybieram to czego Ty chcesz…( diabeł odchodzi) ..wypiję ten kielich gorzkiej męki 
(Anioł2 z kielichem podaje Jezusowi, Jezus pije, Anioł1 pomaga mu wstać i Jezus jest jakby 
silniejszy, podchodzi do uczniów, budzi ich) 
JEZUS 
Wstańcie, nadchodzi mój zdrajca 
MUZYKA dynamiczna 
(Jezus zbliża się do środka sceny, z drugiej strony wchodzą żołnierze, a na ich czele Judasz, 
który ma na szyi smycz, trzyma ją diabeł. Żołnierze zatrzymują się .) 
JUDASZ 
Witaj Nauczycielu! 
JEZUS 
Przyjacielu po co przyszedłeś? 
( Judasz  podchodzi do Jezusa i całuje go w policzek , uczniowie uciekają, a żołnierze rzucają 
się na Jezusa i zakuwają go w kajdany, Judasz i diabeł na czele pochodu) 
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SCENA III  
WYBÓR SĘDZIEGO  
MUZYKA dynamiczna, szybka 
(na środku stół krzesło podpis KLEMENTYNA PIŁAT, po bokach : stół i trzy krzesła z lewej 
str. Sędziego i stół i dwa krzesła z prawej , w środku obok stolika sędziny krzesło dla 
świadka) 
GŁOS ZZA SCENY 
Uwaga, sąd idzie! 
( wchodzą Jezus z p. adwokat, b. przestraszona oraz prokurator wraz z  bogatym mężczyzną i 
kobieta w fartuchu lekarskim, na końcu Sędzina) 
SĘDZINA ( po jej jednym boku anioł, po drugim diabeł) 
Sprawa nr 2248/2010 , telewizja komercyjna Rozkosz TV oraz firma farmaceutyczna 
‘Egocentryzm’ przeciw Jezusowi Nazarejczykowi. 
Panie prokuratorze chciałabym poznać zarzuty wobec tego człowieka. 
PROKURATOR 
Wysoki sądzie moi klienci przedstawiciele telewizji Rozkosz TV oraz firmy farmaceutycznej 
Egocentryzm  stawiają niejakiemu Jezusowi Nazarejczykowi następujące zarzuty: 
-nietolerancję i jawną obrazę publiczną 
-nawoływanie do zachowań niezgodnych z naturą i zdrowiem człowieka 
- terroryzm. 
SĘDZINA 
Zarzuty bardzo poważne. Jaki wymiar kary proponujecie Państwo? 
PROKURATOR 
Najwyższy-kara śmierci, a żeby było bardziej rozrywkowo, telewizja Rozkosz tv chciałaby 
wszystko transmitować na żywo proponujemy śmierć na krzyżu 
SĘDZINA 
Tego nie praktykuje się od dwóch tysięcy lat …ale możemy to przemyśleć 
Pani adwokat 
ADWOKAT ( jakając się) 
Jaa chciałam powiedzieć że ze to nie  nie prawdaa 
SĘDZINA 
Dziękuję, proszę świadków 
Wchodzi kobieta w żakiecie, elegancka i siada na krześle 
PROKURATOR 
Proszę opowiedzieć o Pani spotkaniu z panem Nazarejczykiem 
SWIADEK 1  
Jestem dziennikarką i ponieważ p. Nazarejczyk jest człowiekiem sławnym ze względu na to, 
ze wiele osób Go słucha, chciałam przeprowadzić z Nim wywiad. Ale jego poglądy to jawna 
nietolerancja. Najpierw powoływał się na Boga, że niby związek dwojga osób ma być na całe 
życie, bez rozwodów!, to oburzające! A potem jeszcze dodał , że małżeństwo to związek 
kobiety z mężczyzną. Czy to nie jest jawny brak tolerancji? Jak można tak poniżać tych, 
którzy kochają inaczej? 
(prokurator i jego klienci biją bravo) 
SEDZINA 
Czy prokurator lub obrońca chcą cos dodać?( kręcą głowami) więc proszę następnego 
świadka 
( wchodzi kobieta w fartuchu, lekarz) 
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ŚWIADEK 2 
Jestem światowej sławy lekarzem. a  więc ten człowiek leczył ludzi bez żadnych opłat. Nie 
mogłam w to uwierzyć, wiec postanowiłam sprawdzić. Przysłuchałam się przy okazji jego 
poglądom sprzecznym z promocją zdrowia.  Otóż ten człowiek głosił, że dziecko jest 
szczęściem dla swoich rodziców już od poczęcia…a przecież każdy wie ile to teraz 
wychowanie kosztuje. Potępiał środki antykoncepcyjne i namawiał pewną kobietę, aby nie 
dokonała usunięcia płodu, chociaż urodzenie dziecka mogło jej zaszkodzić w postaci 
pogorszenia wzroku… co więcej jeden z jego uczniów zamiast oddać starą teściową do 
zakładu albo dać jej odpowiedni zastrzyk, żeby nie przedłużać jej cierpienia, zawołał go, a On 
położył jej ręce na głowie i ją uzdrowił… 
SĘDZINA 
Bzdury, może to i wariat ale nie jakiś magik.. 
ŚWIADEK 2  
Sama widziałam 
SĘDZINA 
Panie prokuratorze, proszę o bardziej odpowiednich świadków 
PROKURATOR 
Ależ to najwyższej klasy naukowcy! 
SĘDZINA 
Właśnie widzę, proszę następny świadek 
( wchodzi człowiek w ciemnych okularach) 
SWIADEK 3 
Jestem detektywem i śledziłem przez pewien czas p. Nazarejczyka. Podejrzewam go  o 
współprace z Al.-Kaidą , mam nagrane na taśmie jak powiedział „zburzcie tę świątynię,  a ja  
w trzy dni ją odbuduję” 
SEDZINA 
To już jest jakaś farsa!  
Zarządzam przerwę i chcę porozmawia z panem prokuratorem i z oskarżonym na osobności  
 
(Reszta rozmawia ze sobą , sędzina podchodzi na środek, z jednej strony staje prokurator, z 
drugiej Jezus) 
 
(Do sędziny podchodzi prokurator i podaje jej kawę w kubeczku) 
SĘDZINA 
Panie prokuratorze, to jakaś komedia, ten człowiek to najwyżej niegroźny wariat, co on wam 
może zaszkodzić? 
PROKURATOR ( za nim stoi diabeł) 
Moi klienci to bardzo wpływowi ludzie i dbają o swoją opinię, a ten człowiek ma 
niewyparzony język i co więcej ludzie Go słuchają.. 
(przymilnie) 
Pani Klementyno, powiem inaczej. Czy pani chce tkwić w tej dziurze całe życie, na tym 
marnym stanowisku? Moi klienci mają dla pani lepszą wizję przyszłości: Sąd Najwyższy w 
stolicy. Niech pani się zastanowi… 
SĘDZINA 
Ale ten człowiek jest niewinny… 
PROKURATOR( tym razem groźnie) 
Niech pani to lepiej przemyśli. Chyba nie chciałaby pani, żeby w mediach ukazała się drobna 
notatka na temat pani wakacji na Cyprze trzy lata temu…sama, bez męża, w towarzystwie 
przystojnego Anglika… 
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SĘDZINA 
Skąd pan to wie? 
PROKURATOR 
Moi klienci są doprawdy ważnymi osobistościami.. 
(Sędzina podchodzi  do Jezusa, który stoi związany ze spuszczoną głowa) 
SĘDZINA 
Czemu się nie bronisz? Nic nie mówisz. Nie pomagasz mi! Czy nie wiesz, że mam władzę, by 
Cię skazać na śmierć? 
JEZUS 
Nie miałabyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dał mój Ojciec. Ale to godzina 
panowania ciemności 
SĘDZINA 
O czym ty mówisz? Po co to robisz? Wystarczy, że się wycofasz, odwołasz te słowa? 
JEZUS 
Ja się po to urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby głosić Prawdę . 
SĘDZINA 
Prawda?! Nie widzisz, że prawdę tworzą Ci, którzy mają pieniądze i wpływy. 
( wszyscy siadają, tylko ona stoi na środku sceny , a obok niej Diabeł ze sznurkiem i Anioł) 
Gong, wszystkie postacie zastygają) 
DIABEŁ 
Musisz go skazać. Inaczej nie dadzą ci spokoju. Drobny romansik, a oni z tego zrobią aferę. 
ANIOŁ 
On jest niewinny. Nie możesz go skazać za poglądy, ma prawo myśleć jak chce. 
DIABEŁ 
Co zrobi twój mąż gdy się dowie? I to z telewizji? Odejdzie i zostaniesz sama.  Chyba tego 
nie chcesz? 
ANIOŁ 
To nie jest prywatna sprawa. To życie człowieka, niewinnego człowieka. A może to nie tylko 
człowiek, może tak jak utrzymuje jest Synem Bożym? 
DIABEŁ 
Bzdura! To wariat! Jeśli umrze nikt nawet nie zauważy jego braku. Wariaci mogą być 
niebezpieczni i zrobisz przysługę społeczeństwu, jeśli go skażesz. Po za tym pomyśl: Sąd 
Najwyższy w stolicy! To jest perspektywa! 
( Anioł spuszcza głowę i odchodzi a diabeł idzie za nią i kiedy ona wygłosi wyrok , diabeł 
wkłada jej na szyję obrożę) 
SĘDZINA 
Wydaję wyrok 
Oskarżony Jezus Nazarejczyk jest winny popełnionych przestępstw i zostaje skazany na karę 
śmierci na krzyżu. 
ADWOKAT 
Sprzeeeciww Wy wysoki sądzie! 
SĘDZINA 
Jak to? 
ADWOKAT 
Zgodnie z  ustawą numer 1298 pragraf 7 opinia publiczna może złagodzić taki wyrok 
SĘDZINA 
Ale co to ma do rzeczy? 
ADWOKAT 
WWnioskuujee o przeekaazanie ooskarzoneggoo króóloowi popuu. Jeesli on zażąąda 
łagoodniejszeej karyyy…. 
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SĘDZINA 
Proszę bardzo, chociaż jakoś w to nie wierzę, jutro rano oskarżony zostanie przekazany 
królowi popu 
Lecz jeśli on go nie ułaskawi….na krzyż z Nim! 
SCENA IV 
WYBÓR W WIĘZIENIU 
Muzyka „agresywna” 
(przez scenę przechodzą żołnierze prowadzący Jezusa, znęcają się nad Nim, bija Go, i znikają 
z drugiej strony sceny, 
Na scenę wchodzi jeszcze jeden żołnierz i rozmawia z prokuratorem, za prokuratorem idzie 
zadowolony diabeł a z boku staje anioł smutny) 
PROKURATOR 
Już powiedziałem chłopakom jak mają się zając  więźniem, żeby  jutro niezbyt  zachęcająco 
wyglądał wobec króla popu, chyba rozumie pan o czym mówię 
ZOŁNIERZ 
Jestem dowódcą straży więziennej i moim obowiązkiem jest dbać o bezpieczeństwo 
więźniów. Panie prokuratorze ja … nie rozumiem czego pan się ode mnie domaga? Żebym 
zaniedbał swoje zobowiązania? 
PROKURATOR 
Ależ skąd? Ja tylko pana proszę, oficerze, żeby pan przymknął oko. Jasne? Po prostu nie 
przeszkadzał.. moi chłopcy już wiedzą jak się nim zając, żeby nikt pana o nic nie oskarżył. 
( przymilnie) poza tym słyszałem, że pana żona znów nie ma pracy, a moi znajomi szukają 
księgowej…jak się dobrze składa… to musi być naprawdę trudne mieszkać z trójką dzieci 
małej kawalerce i to z pensji strażnika więziennego.. więc mam dla pana rozległe 
perspektywy 
ZOŁNIERZ 
Czy pan chce mnie przekupić? 
PROKURATOR 
Ależ skąd? Ja tylko pokazuje panu skutki, zresztą bardzo dla pana korzystne, jeśli pan po 
prostu.. przymknie oko.. 
ZOŁNIERZ 
Nie mogę się na to zgodzić! 
PROKURATOR 
Niech się pan lepiej zastanowi( wychodzi) 
( w  tym czasie żołnierze wyprowadzają Jezusa i bija go, popychają śmieją się, nakładają 
koronę) 
ZOŁNIERZ2 
O witaj wielki królu! Proroku !O najwyższy…ha ha ha 
ZOŁNIERZ3 
Chyba największy…wariacie hahha 
ZOŁNIERZ4 
Jaki wariat to nasz król ha ha ha wielki uzdrowiciel…o jak mnie noga dziś boli… 
(gong i wszyscy się zatrzymują, anioł i diabeł zbliżają się do żołnierza) 
DIABEŁ 
Zostaw go i tak mu nie pomożesz, a oni niech się trochę zabawią 
ANIOŁ 
Człowiek to nie zabawka. On jest bezbronny 
DIABEŁ 
Przecież go nie ocalisz, co cię obchodzi, a jak przymkniesz oko to nowe mieszkanie, praca dla 
Zośki 
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ANIOŁ 
Przecież ten człowiek jest bezbronny, to twój obowiązek zadbać o jego bezpieczeństwo. 
Oszczędź mu cierpienia 
DIABEŁ 
Nie przesadzaj z tą litością, a jak ciebie wyrzucą z pracy to kto się nad tobą ulituje? 
ANIOŁ 
Spójrz jak On cierpi, pomóż mu! 
ZOŁNIERZ 
Co wy robicie!? Zostawcie go 
ZOŁNIERZ 2 
Ale o co ci chodzi szefie? To tylko żarty 
ZOŁNIERZ 3 
I tak zdechnie jak pies 
ZOŁNIERZ 4 
A co cię tak szefie na współczucie wzięło, starzejemy się? Emeryturka niedługo? 
ZOŁNIERZ 
Już dajcie mu spokój. Zaprowadźcie go do celi i jak ktoś go dotknie to będzie miał ze mną do 
czynienia! Jasne! 
ZOŁNIERZ2 
Już dobrze, chodźcie chłopaki, nasz szef się zrobił jakiś miłościwy He He  
ZOŁNIERZ3 
O miłościwy szefie niech będzie jak pragniesz ha ha  
( wyprowadzają Jezusa, który patrzy na żołnierza, ten wychodzi w drugą stronę, a za nim 
anioł, diabeł się złości i idzie za żołnierzami) 
 
SCENA V 
WYBÓR KRÓLA POPU 
MUZYKA popowa 
(wchodzi król popu z kolegami i z dziewczynami, śmieją się i siadają na fotelach) 
KRÓL POPU 
Moi kochani na dzisiejszy wieczór zapraszam was na odjazdowy show( wyjmuje zaproszenie) 
Amerykańska wytwórnia filmowa zaprasza króla popu wraz z przyjaciółmi na bankiet, który 
odbędzie się… co to jest bankiet? 
KUMPEL 
No…. że z banku tez będą. 
KRÓL POPU 
Aha…no tak bank bankiet..jasne! 
(wchodzą dziewczyny)  
DZIEWCZYNA 
Najprzystojniejszy królu popu 
KRÓL POPU 
Mów dalej , wie jak się wysłowić.. 
DZIEWCZYNA 
Przyjechałyśmy z małej miejscowości i chciałybyśmy pokazać ci nasz układ taneczny, żebyś 
pomógł nam dostać się do programu Mam talent 
KRÓL POPU 
Tak talent mam oczywiście, więc o co chodzi, bo nie bardzo rozumiem 
DZIEWCZYNA 
Może byś coś szepnął szefowi programu, żeby nas wzięli na przesłuchanie 
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KRÓL POPU (do kumpla) 
O co biega?  
KUMPEL  
Chcą nam potańczyć 
KRÓL POPU 
Oczywiście, pokażcie co potraficie.. 
(dziewczyny zaczynają tańczyć przy muzyce, Król Popu klaszcze) 
(w  trakcie wchodzą zonierze z Jezusem, muzyka milknie) 
KRÓL POPU 
Co tu się dzieje? Panowie my się tutaj bawimy.. 
ZOŁNIERZ 
Królu popu tu jest oskarżony Jezus Nazarejczyk.. 
KRÓL POPU 
Słyszałem coś o nim 
ZOŁNIERZ 
Możesz zmniejszyć mu wymiar kary , jeśli nadasz mu tytuł idola tłumów 
KRÓL POPU 
Idol tłumów? Ten obdartus? 
( dziewczyny się śmieją i podchodzą do Jezusa) 
DZIEWCZYNA1  
Przystojny to on nie jest 
DZIEWCZYNA2 
Jakiś dziki, wcale na nas nie patrzy 
DZIEWCZYNA 3 
A my jesteśmy takie śliczne ( śmiech) 
( odsuwają się i podchodzi do Niego król popu) 
KRÓL POPU 
Zaraz, zaraz , już wiem Nazarejczyk to ten magik! 
No dalej magiku, pokaz nam jakąś miłą sztuczkę, a nazwiemy cię idolem tłumów! 
DZIEWCZYNY 
Pokaż nam sztuczkę no dalej ( śmieją się) 
(gong,wszyscy się zatrzymują wchodzą bliżej króla anioł i diabeł) 
ANIOŁ 
Możesz go ułaskawić jednym słowem, to tylko biedny człowiek 
DIABEŁ 
To nie twoja sprawa, to tylko jakiś nudziarz, nawet nie chce pokazać jednej sztuczki, co 
znaczy życie takiego szaraka wobec idola tłumów. 
ANIOŁ 
Ale on nie zrobił nic złego. 
DIABEŁ 
Nie zawracaj sobie nim głowy, jesteś królem popu, fanki za tobą szaleją, nie zawracaj sobie 
nim głowy, baw się! 
(wszyscy zaczynają się poruszać) 
KRÓL POPU 
To jakiś nudziarz, nie będę mu pomagał jeśli nie chce zrobić dla mnie nawet małej sztuczki 
Wyprowadźcie go. Dziewczyny może jeszcze raz ( diabeł zakłada mu obroże na szyję, 
żołnierze z Jezusem wychodzą) 
(dziewczyny zaczynają taniec, potem wszyscy wychodzą śmiejąc się przy muzyce) 
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SCENA VI 
WYBÓR WERONIKI 
MUZYKA spokojna, łagodna 
Pokój z prawej strony sceny na fotelu siedzi mąż z pilotem do telewizora, zona zakłada kurtkę 
MĄŻ 
Wychodzisz? 
WERONIKA 
Tak 
MĄŻ 
Gdzie idziesz?(cisza) 
MĄŻ 
Tylko mi nie mów, że znów idziesz do tych więźniów! 
Tyle razy ci mówiłem, że nie życzę sobie, żebyś tam chodziła . rozumiesz!  
WERONIKA 
Ale oni są całkiem sami. Potrzebują, żeby ich ktoś wysłuchał, żeby ktoś przekonał ich zony, 
żeby z nimi pozostały… 
MĄŻ 
Ale niby dlaczego TY masz to robić? Ty masz swojego męża i swoje dzieci 
WERONIKA 
Przecież was nie zaniedbuję, chodzę tam tylko jak dzieci są w szkole. Dom jest zadbany, nie 
wiem o co ci chodzi? 
MĄŻ 
Chodzi mi o to, ze nie jesteś jakaś Matka Teresa z Kalkuty tylko moja żona i nic mnie nie 
obchodzą jacyś więźniowie ! Rozumiesz! 
WERONIKA 
Ale oni nikogo nie mają…a jak ty byłbyś na ich miejscu… 
MĄŻ 
Ja ?! w wiezieniu?! 
Mam tego dość …poza tym jeden z tych strażników spotkał mnie niedawno na stacji 
benzynowej i powiedział, że jak będziesz im przeszkadzać to wie, gdzie nasze dzieci chodzą 
do szkoły  
WERONIKA 
To niepoważne, chciał cię nastraszyć 
MĄŻ 
I zrobił to!.. zabraniam ci tam iść… jeśli wyjdziesz z domu to ja  odchodzę…rozumiesz? 
(gong, zatrzymanie, wchodzą anioł i diabeł) 
DIABEŁ 
To nie ma sensu i tak im wszystkim nie pomożesz 
ANIOŁ 
Ale pomożesz chociaż niektórym, zobacz ilu już odzyskało nadzieję, chociaż robisz tak 
niewiele. 
DIABEŁ 
Ryzykujesz dobro dzieci, a on cię zostawi… 
ANIOŁ 
Czujesz przecież ze to jest twoja misja, jesteś im potrzebna, Bóg się zatroszczy o Twoją 
rodzinę 
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WERONIKA 
Idę 
MAZ 
Więc mnie nie zastaniesz jak wrócisz…! 
WERONIKA 
Chodź ze mną, może w końcu zrozumiesz… 
MĄŻ 
Nawet nie ma mowy! 
Muzyka znów spokojna 
( wychodzi z domu  i przechodzi  ulica Jezus z żołnierzami, anioł podaje jej chustę białą, a 
ona podchodzi i ociera Jezusowi twarz, Jezus patrzy na nią, potem żołnierze go popędzają a 
ona zostaje z chustą, i odchodzi) 
  
SCENA VII 
KONSEKWENCJE WYBORÓW 
MUZYKA ostra, niepokojąca, szybka 
Jezus wisi na krzyżu, pod  krzyżem Maryja, jeden z uczniów, Weronika, żołnierz w oddali 
klęczy obok nich stoją aniołowie 
Wchodzi diabeł a na obroży trzyma sędzinę, prokuratora, króla popu, lekarza, żołnierzy… 
Podchodzą do Jezusa i krzyczą 
-no dalej zejdź z krzyża! 
-po co ci to cierpienie? 
-Pokaz co potrafisz? 
( Jezus patrzy w niebo) 
-daj sobie spokój zejdź z krzyża 
-nie warto za nich cierpieć 
-liczy się tylko kasa i sukces 
-i dobra zabawa 
JEZUS 
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią 
DIABEŁ 
Nie tak miało być, ale jeśli chcesz wygrać to ja zabieram swoją zdobycz 
( ciągnie za sobą tych ludzi, oni są przerażeni opierają się, ale nie mają siły, prokurator 
próbuje się wyrwać, łapie się szaty Maryi i krzyczy) 
PROKURATOR 
Pomóż mi 
(Maryja zdejmuje mu obroże i on płacze) 
JEZUS 
Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego 
(diabeł ciągnie swoich ludzi i uciekają) 
Muzyka cichnie, i gaśnie światło, za chwilę muzyka delikatna 
Wchodzi Jezus z chlebem i budzi tych pod krzyżem  
JEZUS 
Odwagi! Nie bójcie się to Ja jestem! 
(podchodzą bliżej sceny i Jezus trzyma chleb, łamie go i rozdaje mówiąc) 
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni Az do skończenia świata 
Idźcie do wszystkich narodów i głoście to czego was nauczyłem 
Kto uwierzy – wybierze życie- będzie ocalony! 
 
 


