
Något om helgonet Agia Paraskevi

Helgonet Agía Paraskeví (St. Paraskevi) föddes
i Rom ungefär 140 e.Kr. av förmögna grekiska 
föräldrar som hon var enda barnet till. Hon fick 
namnet Paraskevi eftersom hon föddes på en 
fredag (Paraskeví på grekiska). Båda 
föräldrarna var djupt kristna och Paraskevi 
följde deras livsideal. När hon som 20-åring 
miste dem och blev ägare till en stor 
förmögenhet donerade hon den till 
missionsarbete bland fattiga och startade en 
verksamhet för unga kvinnor och änkor vilka, 
liksom hon själv, beslutat sig för att viga sina 
liv till Kristus. Hon kände sig inte attraherad av
män och ville inte bilda familj utan levde för 
sin kärlek till Gud.

I trettioårsåldern började hon missionera den 
nya kristna läran som romare och judar satte sig
emot. Kejsare Antonius Pius regerade i Rom 
och blev intresserad av den vackra Paraskevi, 
varför han försökte att få henne att avstå från 
sin mission och istället gifta sig med honom. 
När hon nekade utsattes hon för svår tortyr. 
Hon placerades i en kittel med brinnande olja 
och utstod detta på ett mirakulöst vis. Antonius 

menade att oljan inte var uppvärmd ännu. Då svarade Paraskevi att han kunde känna på den och tog 
en handfull olja och kastade i ansiktet på honom. Av detta brändes hans ögon så svårt att han blev 
blind. Paraskevi steg ur kitteln och gick fram till honom, gjorde korstecknet och sade att endast 
genom den kristna guden kunde han återfå sin syn. Då fick han synen tillbaka och frigav Paraskevi 
och slutade med all förföljelse av kristna.

Så länge som kejsare Antonius levde kunde Paraskevi utöva sin mission fritt, men efter hans död 
blev hon halshuggen på order av romaren Taracius 26 juli år 180 e.Kr. efter önskan av prästerna i ett
tempel tillägnat guden Apollo.

På grund av miraklet med kejsare Antonius, som återfick sin syn, blev Paraskevi helgonförklarad 
och blev ögonens beskyddare och helbrägdagörare. På många ikoner kan man se henne hålla i ett fat
eller skål med två stora ögon. Kyrkor tillägnade Agia Paraskevi finns i alla grekiska städer och i 
många byar. Fotot i julhälsningen är taget vid hennes kyrka i närheten av byn Kolimbari på västra 
Kreta. Hon är ett av Greklands mest dyrkade kvinnliga helgon. Bilden av ikonen här är inte min 
egen.

Texten sammanställd och avkortad från flera källor. De exakta händelserna vet givetvis ingen. Flera 
motsägande skildringar finns.
Arne Proffe
2017-12-19


