Luna iulie in 24 de zile: pomenirea Sfintei Mucenite Hristina
(+200).

Sfanta Hristina a fost din cetatea Tirului, pe vremea imparatiei
lui Septimiu Sever (193-211), fiica a unui general, Urban, care traia
cu familia in palatul sau. Ca unul ce randuise ca fiica lui, Hristina,
sa slujeasca de-a pururea in templul zeilor pagani, Urban i-a daruit,
ca locuinta fiicei sale, impreuna cu slugile ei de credinta, cel mai
inalt turn al palatului sau, asezati acolo si zeii sai din aur si din
argin, impodobiti cu multe podoabe, ca, zilnic, sa le poata aduce
jertfe si rugaciuni. Dar, fecioara, suflet curat, privind in fiecare
noapte cerul instelat, a inteles ca idolii cei neinsufletiti si facuti de oameni, nu au nici
o putere, ci Acela, Care a facut si tine toate, Acela este Dumnezeu cel adevarat.
Ascultand, deci, de glasul inimii sale, Hristina a sfaramat idolii cei neinsufletiti,
daruind, prin slugile sale, sfaramaturile, saracilor.
Grozava a fost clipa cand tatal ei a aflat de sfaramarea idolilor. Mania lui n-a mai
cunoscut margini cand, la intrebarile sale, Hristina i-a raspuns: "Eu cred in
Dumnezeul cel viu si, de aceea, am aruncat idolii cei neputinciosi." In urma acestui
raspuns, tatal ei a supus-o la tot felul de chinuri si, tinandu-o in temnita multa vreme,
fara mancare, Sfanta a primit acolo, de la inger, hrana si vindecare de rani. A fost,
dupa aceea, aruncata in mare si, primind acolo botezul Domnului, a fost scapata de
inger. Indata ce a prins de veste tatal ei ca este vie, a poruncit sa fie inchisa in temnita,
dar, chiar in acea noapte, tatal ei si-a lepadat spurcatul sau suflet.
Venind, in locul sau, Dion dregatorul, acesta a chemat pe Hristina la judecata, iar
ea, marturisind pe Hristos, a fost batuta cumplit, atragand prin minunile ei, pe multi
oameni la credinta. Dupa Dion, a luat conducerea dregatorul Iulian, care a aruncat-o
intr-un cuptor de foc. Deci, ramanand nevatamata, a poruncit sa i se taie sanii si limba.
In cele din urma, a poruncit sa fie impunsa de slujitori cu sulitele si, asa, fericita
Hristina si-a dat lui Dumnezeu cinstitul ei suflet.

