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Den heliga martyren Kristina
vars minne den Ortodoxa kyrkan firar den 24 juli

staden Tyre, en gammal fenicisk hamnstad norr om Palestina, 
bodde en man av rik och ädel börd vid namn Urban. Han var 
guvernör och hade en dotter som tidigt i sin ungdom kom att 
lära känna sin Gud och Skapare. När hon föddes år 200 gav 

hennes föräldrar henne namnet Kristina. Vid den tiden hade det ingen 
religiös innebörd för dem, men i enlighet med Guds försyn kom själva 
namnet att utgöra en slags profetia, att när flickan blev vuxen skulle 
komma att bli kristen, en Kristi brud och tjänarinna och en martyr. 

Hennes ovanliga skönhet blev så uppenbar när hon växte upp att det 
var ingen bland de andra unga flickorna som kunde jämföras med hur 
vacker hon var. Hennes far, som ville skydda henne från folks blickar, 
arrangerade för henne att vistas i ett ståtligt palats, att bli uppassad av 
de bästa tjänarna och att dagligen offra rökelse och tillbedjan till de 
gudabilder av guld och silver som han låtit ställa upp där. 

Många rika och ädla män som fick höra om den unga flickans 
skönhet önskade att få henne som brud till sina söner, men när de 
framförde detta för Kristinas fader Urban, svarade han alltid: ”Jag ska 
inte ge min dotter till någon, jag viger henne till mina gudar. De nå-
defulla gudarna har visat sin kärlek till hennes på ett alldeles speciellt 
sätt och hon ska förbli jungfru för dem och alltid tjäna dem!” 

Den unga Kristina mognade i 
ålder och visdom och började att 
komma allt närmare kunskapen 
om Sanningen, eftersom Gud 
upplyste hennes förstånd genom 
Sin Nåd. Genom att skåda himla-
fästet och stjärnorna kom hon att 
lära känna sina Skapare genom 
Hans skapelse. Hon blev överty-
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gad om de själlösa avgudarnas okänslighet 
och tomhet och ville inte längre offra rö-
kelse och tillbedjan till dem, utan hon såg 
österut på himlen ovanför, hon suckade 
och grät och sade för sig själv: ”Hur länge 
kommer människors hjärtan att förbli för-
mörkade och inte vända sig till Herren 
Gud som skapat himmelen och jorden och 

smyckat dem med en sådan skönhet så uppenbar för ögat?” Hon 
resonerade så för sig själv och började att tillbedja den ende Sanne 
Guden och med tårar bad hon till Honom att uppenbara sig för 
henne så att hon verkligen skulle få lära känna Honom, som hennes 
hjärta brann av kärlek till. 

När hon tillbringat några dagar i fasta och bön blev hon värdig 
en uppenbarelse genom Guds Nåd. En Herrens ängel uppenbarade 
sig för henne, gjorde korstecknet över henne och kallade henne för 
Kristi brud. Ängeln instruerade henne i kunskap om Gud och förut-
sade för henne att hon skulle utsättas för tortyr av tre olika härskare 
för Guds skull. Ängeln styrkte henne och gav henne bröd att äta ef-
tersom hon var svag efter fastandet. Efter detta var jungfrun andligt 
tröstad, hon fröjdade sig i Gud, hennes Frälsare och tackade Honom 
för att ha sänt henne Sin heliga ängel. Hon bad allt ivrigare till Her-
ren för att få tröst i sin kärlek till Honom. Fylld av iver för Gud bör-
jade hon att slå sönder avgudabilderna av guld och silver och kastade 
ut bitarna på gatan genom sitt lilla fönster.

En dag ville guvernören Urban hälsa på sin dotter och tillbedja 
sina gudar. Han kom in i palatset och såg att inga gudar fanns där 
längre och när han frågade Kristina förhöll hon sig tyst. Han sam-
mankallade tjänarinnorna och frågade dem om avgudarna och de 
berättade vad hans dotter hade gjort med dem. Ursinnig började han 
slå sin dotter och frågade henne vad hon gjort med gudarna. Efter 
någon tvekan öppnade hon sin mun och bekände den ende Sanne 
Guden som finns i Himlen, Skaparen av allting. De så kallade gu-
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darna av guld och silver kallade hon demoner och hon berättade hur 
hon slagit sönder dem med sina egna händer.

Fylld av raseri dödande Urban alla tjänarinnorna med svärd och 
utsatte sin dotter för tortyr. När Kristinas mor fick reda på detta 
skyndade hon med klagan och gråt för att försöka övertyga sin dot-
ter att förneka Kristus och återvända till sin fars gudar. Men Kristi 
martyr lyssnade inte på sin mor utan sade till henne: ”Kalla mig inte 
din dotter! Vet du inte att jag bär Kristi namn som ingen i vår släkt 
tidigare varit värdig? I namn och gärning är jag inte längre av din 
släkt, utan av Kristus. Jag är Hans tjänarinna och dotter. Han är fa-
der, moder och Herre för mig.”

Urban fortsatte att tortera sin dotter som stod fast vid sin tro och 
bekännelse. Hon utstod tortyr som inte är möjligt för någon att 
överleva, särskilt inte för en kvinna, men Gud bevarade hennes liv 
för Hans namns äras skull och till hedningarnas förnedran. 

Kristinas fader försökte grilla henne levande, men änglar stod osyn-
liga vid hennes sida och lindrade hennes lidande. Sedan försökte han 
att dränka henne i havet bunden vid en sten. Stenen sjönk, men hel-
gonet gick på vattnet som om det vore torra land. Hon tackade och 
lovade Gud och bad Honom att få få emot det heliga dopet i vattnet 
till sina synders förlåtelse. Hon hörde då en röst från himlen som 
sade: ”Jag har hört din bön”. Sedan uppenbarade sig Kristus själv 
för Kristina. Han var omgiven av änglar och sade till 
henne att Han kommit för att befria henne från 
avgudarnas villfarelse. Sedan sänkte Han henne i 
vattnet och döpte henne i Faderns, Sonens och 
den Helige Andens namn. Efter detta överläm-
nade Han henne till Ärkeängeln Mikael och 
sade till ängeln: ” Sätt Mitt sigill över henne, gör 
henne strålande och led henne till torra land.” 

När hon nådde land igen, skrämde hon slag 
på sin far genom att uppträda levande, men han 
såg inte Guds storhet i miraklet, utan förmodade att 
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det skett genom trolldom. Han kastade henne i 
fängelse och hade för avsikt att hugga huvudet 

av henne följande dag, men den natten blev 
han själv oförväntat besökt av döden och 
omkom.

Efter Urbans plötsliga död, blev han ef-
terträdd av en annan guvernör vid namn 
Dion. Han hade läst om vad Kristina tidi-

gare gått igenom och när han kallat henne 
och såg hennes skönhet försökte han smickra 

henne och övertyga henne om att överge sin tro. 
Han hotade henne annars med tortyr. Kristina svarade honom att 
hon inte lät sig övervinnas av smicker och att hon inte var rädd för 
tortyr. Guvernören beordrade att hon blev slagen utan förskoning. 
Kristina hånade tyrannen och sade : ”Tror du att du kan övervinna 
mig på detta sätt, du veke? Om du kan, plåga mig med värre meto-
der för dessa bestraffningar verkar vara som en lek för mig.” Guver-
nören blev rasande och befallde att hans män skulle koka henne i 
olja i en stor gryta.  Kristi martyr utstod detta med storsint själ och 
tackade Herren. Hon förstörde avgudarna genom sina böner och 
många människor kom till tro på grund av de mirakel de bevittnade. 
Dion förblev mållös och avled av förargelse. Kristina förblev i fäng-
elset till en ny härskare utsågs.

Julian anlände några dagar senare som ny guvernör till staden Tyre 
och fortsatte tortyren av helgonet. De eldade en enorm ugn till full 
värme i tre dagar och kastade sedan in den heliga jungfrun Kristina. 
Hon förblev dock oskadd av lågorna och satt i ugnen sjungande 
till Guds ära och änglar var med henne och kylde ugnen. Guver-
nören var förblindad av ursinne och kallade ett sådant mirakel för 
trolldom. Han beordrade att en mängd ormar och skorpioner skulle 
släppas lösa på henne. Men istället för att skada henne, gav de sig 
på ormtjusaren och dödade honom omedelbart med sina gifttänder. 
Då sade den heliga jungfrun till ormarna och skorpionerna att i Jesu 



7

namn försvinna och inte skada någon. Med sina böner uppväckte 
hon ormtjusaren från de döda och han blev också kristen. Kristina 
kastades i fängelse och många kvinnor sökte upp henne där för att 
trösta henne. Hon undervisade dem om Kristus och många kom till 
tro på Honom.

Nästa dag fortsatte tyrannen att plåga henne och hon bad Her-
ren om att få avsluta sina lidanden för Hans skull. En röst hördes 
från himlen som sade: ”Repa mod, Kristina, för du har genomgått 
mycket för Min skull. Stor vila väntar dig. Himmelriket är öppet för 
dig, kom och tag emot kronan som är förberedd för dig.”

Den heliga Kristina blev till slut ihjälstucken av svärd av soldater-
na och överlämnade så sin själ i sin Herres händer. Så stor kraft hade 
Herren visat i henne att tre grymma tyranner inte kunnat övervinna 
en enda ung flicka. En av den heliga Kristinas kristna vänner tog 
hennes illa åtgångna kropp och begravde den med heder. Den heliga 
Kristinas kamp och mirakel gjorde att hennes släktingar kom till tro 
på Kristus och hennes farbror lät bygga ett kapell i Tyre där hennes 
reliker bevarades.

Allt detta hände då den hedniske kejsaren Severus regerade (193-
211) över romare och greker, men Herren Jesus Kristus regerar över 
de kristna. Ära åt Honom med Fadern och den Helige Anden, nu 
och alltid och i evigheternas evighet. Amen.
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