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Sagnet om Sankt Jørgen og dragen:

Historien fortæller, at der i den romerske hær var en
meget dygtig soldat ved navn Georg. Han blev soldat, så snart han var gammel nok. I løbet af kort tid
blev han kendt som en dygtig kriger, og der begyndte
at gå sagn om hans gode gerninger.
På vej hjem kom han en dag til den lille by Silene.
I lang tid havde der boet en drage i en sø uden for
byen. Dragen var en plage for indbyggerne, og for at
holde sig gode venner med den, gav de den hver dag
et får at æde.
Da der ikke var flere får tilbage, måtte indbyggerne
begynde at ofre deres egne børn. Det foregik efter
lodtrækning.
En dag faldt loddet på kongens datter. Kongen blev
ude af sig selv af sorg. Og han tilbød indbyggerne alt sit sølv og guld plus det halve kongerige, hvis bare
hans datter måtte slippe. Men indbyggerne ønskede ikke at tage imod tilbuddet. Prinsessen blev derfor
iført brudekjole sendt ud til dragen.
I det samme kom Georg forbi. Prinsessen så ham og råbte, at han skulle skynde sig i sikkerhed, men
Georg red nærmere og spurgte, hvorfor hun stod der.
Før hun havde nået at svare, rejste dragen sit vældige hoved fra søen. Georg løftede sin lanse og red
direkte mod den ildsprudlende drage. Uhyret vendte sig mod ham og blottede sine spidse tænder, men
Georg red uforfærdet videre, og han borede lansen dybt ind i dragens hals. Uhyret styrtede til jorden og
var stendød.
Indbyggerne i Silene hyldede nu Georg som en helt, og kongen sagde, at han måtte få lige, hvad han
pegede på. Men Georg svarede, at det er en ridders pligt at hjælpe, hvor der er brug for det, uden at forvente belønning til gengæld.
På Georgs tid var det forbudt og dødsensfarligt at være kristen. Så selvom Georg var en helt, blev han
senere forfulgt på grund af sin kristne tro. I år 303 led Georg martyrdøden og blev henrettet.
Efter sin død blev han helgenkåret af Paven i Rom. På Sankt Georgs dødsdag den 23. april mindes katolikker ham for hans tapperhed, gode gerninger og vilje til at hjælpe andre.

Opgaver:
1. Paven i Rom helgenkårer også i vore dage afdøde personer i den katolske kirke. Første trin på vejen
er at blive salig kåret. Én af de senere års saligkårede er danskeren Niels Steensen. Undersøg på
nettet, hvem han var.
2. Undersøg ligeledes på nettet, hvem Sankt Catharina var. Hun har bl.a. lagt navn til Sct. Catharinæ
kirke og kloster i Ribe.
3. I vore dage er der nogle afdøde idoler inden for især poppen og rockmusikken, som bliver dyrket af
deres fans næsten, som var de helgener. Hvem fx? Og hvordan kan dyrkelsen af dem foregå?
4. Hvilken forskel er der på idoldyrkelse og helgendyrkelse?
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