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FÖRSTA KRISTI BRUD - PÅ 
500 ÅR Eva Johansson knäböjer i 
Katolska domkyrkan i Stockholm 
sedan hon blivit Kristi brud, den 
första i Sverige sedan reformationen 
på 1500-talet. Hon har fått slöja, 
krona och en ring som bekräftelse. 
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VIGS AV BISKOPEN Biskop 
Anders Arborelius frågade Eva 
Johansson om hon ville överlåta sig 
till Jesus och högtidligt bli han brud. 
Hon svarade: Jag vill. 
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Här säger Eva ja - till 
Jesus
”Jag förstår nog inte än 
hur stort det här är”
Hon ligger på golvet i kyrkan i sin 
vita, långa klänning.
Biskop Anders Arborelius välsignar 
henne i en lång rad helgons namn.
- Det var mäktigt. Hela kyrkan 
strömmade genom mig, sa Eva 
Johansson efter att hon vigts till 
Kristi brud i Katolska domkyrkan i 
Stockholm i går.
Det var under en och en halv timma 
lång och högtidlig ceremoni som Eva 
Johansson, 31, blev Sveriges första, 
vigda, Kristi brud på över 500 år.
Hon låg inte på golvet hela tiden.
Det gjorde hon under cirka tio minuter 
efter det att biskop Anders ställt tre 
frågor. Den sista av dessa tre löd:

- Vill du överlåta dig till vår Herre 
Jesus Kristus, Guds son, och högtidligt 
vigas till hans brud?

"Jag vill"
Eva Johansson svarade:
- Jag vill.
Hon var klädd i en enkelt skuren, litet 
snäv, lång, vit klänning. Vita skor med 
en liten klack, håret uppsatt med ett 
rött band.
I domkyrkan fanns ett 70-tal personer, 
många av dem vänner till Eva 
Johansson, socionom i Lund, född i 
Nässjö. Hon följdes till vigningen av 
två väninnor, Lisa Wetterberg, 
Stockholm, och Jennie Arkbrant, 
Kristianstad. De satt, eller knäböjde, 
vid hennes sida under hela ceremonin.
Biskop Anders Arborelius snuddade vid Knutsbys självutnämnda Kristi 
brud, Åsa Waldau, då han i sin predikan sa:
- Vi lever i en kultur där ord och begrepp förlorat i sin betydelse.
Eva Johansson fick en ring, en vit slöja och en krona av guld som tecken 
på att hon nu är gift med Jesus, allt välsignat av biskopen före 
överlämnandet.

Lovar celibat
Eva Johansson hade inte kunnat bli Kristi brud om hon inte varit oskuld. 
Hon har nu, genom vigningen, så kallas det, inte vigsel, avgivit ett löfte 
om att leva också resten av sitt liv i celibat.
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- Kropp och själ vill leva i kyskhet, sa biskop Anders Arborelius.
Eva Johansson var mycket lycklig, lite fnittrig, vid mottagningen efteråt. 
Hon sa:
- Jag förstår nog inte än hur stort det här är.
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