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Enkel dramatisering

Den helige Augustinus
Festdag 28 augusti

Bakgrund
Den 28 augusti firar kyrkan den helige Augustinus. Augustinus föddes 354 e.Kr i Tagaste i
nuvarande Souk Ahras i Algeriet (i dåtidens Numidien) och dog den 28 augusti 430 i Hippo
Regius (nuvarande Annaba i Algeriet). Han var filosof, teolog, biskop och kyrkofader och av
stor betydelse för Kyrkan.
Hans attribut: duva, penna (hans författarskap), mitra (biskopsmössan).
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
Augustinus
Augustinus mamma Monica
Jesus
Rekvisita
Två stora sjalar
Ett rep till bälte
Ryggsäck och böcker
Ett vitt lakan till Jesus
En enkel törnekrona
En Bibel
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Inledning
(Ta fram rekvisitan, så att den ligger nära dig.)
♥♥ Den 28 augusti firar kyrkan ett stort helgon, den helige Augustinus.
(Visa gärna bilder på bilder på Augustinus, se längst bak i dokumentet.)
♥♥ Här ser ni Augustinus, han bodde i Nordafrika, i nuvarande Algeriet. Han levde 400 år
efter Jesus, och många människor hade börjat tro på Jesus på den tiden.
♥♥ Nu ska vi tillsammans göra en liten dramatisering, och få veta mer om detta kända
helgon.
Nu börjar vi!
(Bjud in en pojke och klä på honom en sjal över skuldrorna.)
♥♥ Här ser ni Augustinus som en liten pojke.
♥♥ Augustinus mamma hette Monica, och hon trodde på Jesus.
(Bjud in en flicka och lägg en sjal över hennes huvud.)
♥♥
♥♥ Det var Monica som lärde Augustinus om Jesus och lärde honom att be.
♥♥ Augustinus fick gå på fina skolor när han växte upp, hans pappa arbetade hårt för att
han skulle ha råd med det.
(Ge Augustinus en ryggsäck och några böcker i handen.)
♥♥ Tanken var att Augustinus skulle bli lärare, men han hade så många frågor i sitt huvud: Det var mycket han undrade över: Varför lever vi? Finns Gud? Varför finns det
så mycket ont i världen? Sådana frågor kallas för filosofiska frågor, så Augustinus
började läsa om olika filosofer och hur de svarade på dessa knepiga frågor.
♥♥ Augustinus läste så mycket filosofi, men det hjälpte honom inte. Han slutade tro på
Jesus. Då blev hans mamma ledsen. Hon bad till Jesus varje dag.
(Ta fram ett barn som kan vara Jesus. Barnet kan få ett vitt lakan och ställas på en stol, nära
”Monica”. ”Jesus” håller handen upp och välsignar ”Monica” och har ev en törnekrona på huvudet. Monica faller på knä framför Jesus.)
♥♥ Monica visste att Jesus i himmelen hör hennes bön och hon grät och bad Gud om
hjälp för att hennes son Augustinus skulle få tillbaka tron.
♥♥ Augustinus tyckte att mamman var jobbig och ville flytta till Italien. Sent på natten
smög han ut. Men Monica följde efter.
(Låt ”Augustinus” gå ett varv på golvet och ”Monica” följa efter.)
♥♥ Men när Augustinus kom till Italien fick han träffa andra människor som var kristna.
Så Augustinus började läsa Bibeln igen.
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(Ge en Bibel till ”Augustinus”, be honom falla på knä och läsa den.)
♥♥ Till slut så förstod Augustinus att Gud verkligen älskade honom och han ville satsa på
Gud och tro på Jesus. Han ville bli kristen och vara Jesu vän. Han bad:
♥♥ Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig.
(Be ”Augustinus” göra ett korstecken och resa sig. ”Monica” blir väldigt glad och gör ett glädjeskutt.)
♥♥ Monica blev otroligt glad och tackade Gud.
♥♥ Från och med nu så arbetade Augustinus för Jesus. Han skrev många böcker där
han förklarar den kristna tron.
(Ge honom många böcker. )
♥♥ Många människor har lärt sig mycket om tron genom att läsa Augustinus böcker.
Augustinus var ärlig och skrev både om bra och dåliga saker som han gjort. Han ångrade det som inte varit bra. Vi kan lära av Augustinus att vi också är ärliga när vi talar
om oss själva.
♥♥ Augustinus ville helst av allt bara läsa böcker och skriva, men människorna trängde
sig på och han fick bli både präst och biskop. I slutet av hans liv fick de kristna de
mycket svårt, de blev förföljda och dödade av vandalerna. Han dog som en gammal
man, i en ålder av 76 år.
♥♥ Augustinus är ett helgon och många valde att leva som han lärde. Det grundades
också många kloster som följde honom. Idag finns det både munkar och nunnor som
tillhör Augustinerorden i många länder. (Augustinerorden, augustiner, är en samlingsbeteckning för olika ordnar som följer Augustinus regel, bland dem dominikanerna.)
♥♥ Augustinus är skyddshelgon för teologer, boktryckare, ölbryggare och ögon.
Be barnen ge en applåd till alla dem som medverkat!
Extra aktiviteter
• Låt barnen färglägga den svartvita bilden av Augustinus.
Bön
Låt barnen resa sig, stå i en ring och be tillsammans:
Gode Gud, vi tackar dig för Augustinus och allt han gjort för vår kyrka.
Helige Augustinus, be för oss.
Amen.

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2015
www.kpn.se
Författare: Ulrika Erlandsson

