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Enkel dramatisering

Helige Martin de Porres
Festdag 3 nov

Bakgrund
S:t Martin de Porres föddes i Lima, Peru, 1579. Hans far var spanjor och hans mor en frigiven
slavinna från Panama, föräldrarna gifte sig aldrig. Martin hade ärvt sin mors mörka hudfärg
och kunde bli retad för det som barn. Men det gjorde honom aldrig bitter eller hatisk. Vid femton års ålder blev han lekbroder hos Dominikanerna i Lima och stannade hos dem hela sitt
liv. Han arbetade som barberare, vilket på denna tid även innebar sjukvårdsinsatser. S:t Martins kärlek var stor, han grundade ett barnhem för föräldralösa barn och ett djursjukhus i sin
systers hus. Han hjälpte unga flickor som behövde pengar för att kunna gifta sig. För honom
var det viktigt att behandla alla människor lika, ovasett deras ras eller härkomst. S:t Martin
dog den 3 november 1639 och helgonförklarades 1962. Han har kallats Amerikas Franciskus.

Helgondramatiseringen är mycket enkel, den går att framföra utan någon repetition! Barnen
har inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser enligt anvisningarna nedan. Så
den kan göras direkt inom ramen för undervisningen.
Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, och då satsa mer på
både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker.
Längd: ca 10 minuter.
Roller
• S:t Martin
• Martins mamma
• Martins pappa
• Medbroder Antonius
Rekvisita
• en kam
• en sjal
• en liten leksaksmus (ev en bild, se längst bak i dokumentet)
• en korg
• ett kors
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Idag ska vi lära känna ett speciellt helgon, Martin de Porres, som levde i Latin-amerika på
1500 – 1600-talet. Är det någon här som har föräldrar från Latinamerika?
Visa bilden på S:t Martin de Porres och lägg den i er mitt.
♥♥
♥♥
♥♥
♥♥

Här har vi Martin (bjud in ett barn, gärna en pojke, som kan vara Martin).
Här har vi hans mamma (bjud in en flicka som kan vara mamman).
Och här har vi Martins pappa (bjud in en pojke som får vara pappan).
Hans mamma hade inte haft det lätt. Hon hade varit en slavinna och fått barn med en
vit man som inte ville gifta sig med henne.
♥♥ Martin blev ibland mobbad för att han inte hade samma hudfärg som andra. Då bad
han till Gud om hjälp. Gud gav honom stor tröst.
Instruera Martin att falla på knä och göra korstecknet.
♥♥ Även om föräldrarna aldrig gifte sig, hjälpte ändå pappan sin son med en bra utbildning. Han ville låta honom bli barberare, det är att bli sjukvårdare och frisör!

Ge en kam till Martin och säg att han kan låtsas kamma någon! Låt föräldrarna sätta sig, de
kommer inte längre att göra någon insats.
♥♥ På den tiden var frisörer även sjukvårdare. Martin kunde tappa blod och sköta om sår
till exempel.
♥♥ Martin visste att Gud älskade varje människa. Han tyckte mycket om Jesus och ville
vara nära honom. I ett kloster nära honom bodde några munkar som alltid var vänliga. Martin blev vän med bröderna och hoppades få bli en del i deras gemenskap.
♥♥ Klostret tillhörde Dominikanerna i Lima, Peru. Vid 15 års ålder fick han flytta in i klostret och bo med bröderna där. Han stannade i klostret och var broder där i hela sitt liv.
♥♥ En dag fick han höra att det var mycket problem med möss som kilade omkring över-
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allt. De åt av maten och tuggade sönder tyger. En dag fick Martin faktiskt tag på en
av de snabba mössen, han tog den i handen och sa:
Lägg fram musen till Martin, låt Martin ”tala” till honom!

♥♥ ”Min lilla bror mus, jag undrar om du är den som är skyldig till alla skadorna i sakristian och garderoben. Idag måste du och dina vänner lämna klostret.”
♥♥ Han tog musen och alla andra möss i en korg och bar ut dem. Där fick de också mat.
Ge Martin en korg i vilken han lägger musen som han sedan bär ut.
♥♥ Martin brydde sig inte bara om möss utan också om andra djur. I sin systers hus
startade han ett hem för övergivna hundar och katter (lägg fram bilden av hundar och
katter).
♥♥ Flera gånger hjälpte Martin barn och ungdomar som blivit illa behandlade för att de
hade en hudfärg som andra inte tyckte om. För Martin var det viktigt att påminna om
att alla människor har samma värde, det spelar ingen roll hur vi ser ut, om vi är rika
eller fattiga, små eller stora, friska eller sjuka. Gud har skapat varje människa med
stor kärlek och älskar alla.
♥♥ När Martin var ungefär 60 år fick han malaria och blev sjuk. Hans medbroder Antonius blev mycket ledsen och orolig.
Be Martin att lägga sig och be någon vara Antonius som böjer sig över honom.
♥♥ Antonius grät, för han tyckte så mycket om Martin, han ville inte att Martin skulle dö.
♥♥ Gråt inte, tröstade Martin sin vän Antonius. Jag kommer kanske att vara till större
nytta i himlen än här!
♥♥ Efter sin död var det många som bad till Martin och fick hans hjälp. Han kallades
ibland för ”den helige frisören”, ”Martin den barmhärtige” eller ”helgonet av sopkvasten”. När man målade bilder av Martin så brukar det också vara möss bredvid honom
(visa gärna bilden av helige Martin).
♥♥ Hans festdag är den 3 november, han är skyddshelgon för rättvisa, för fred mellan
raserna, för svarta och för frisörer.
Vi ber:
Helige Martin, vi tackar dig för allt du gjorde, för att du visade Guds kärlek till så många. Be
även för oss, så att vi kan bli ett lika stort helgon som du!
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Tacka de som medverkat, låt dem sätta sig igen.
Fråga om barnen har några frågor kring den helige Martin de Porres eller helgon i allmänhet.
Samtala om att vi alla är kallade att bli helgon!
Dramatiseringen ovan är inspirerad av Anna Dunérs presentation av Martin de Porres i boken
I helgonens värld.
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