
Θὰ σᾶς μιλήσω, ἀγαπητοί μου, γιὰ μιὰ γυναῖ -
κα ποὺ κατώρθωσε νὰ φέρῃ στὸ Χριστὸ

μέσα σὲ λίγες ὧρες 352 ψυχές! Ποιά εἶνε αὐ τὴ
ἡ γυναίκα; Εἶνε ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ποὺ ἑορτά -
ζουμε σήμερα. Γι᾽ αὐτὴν θὰ ποῦμε λίγα λόγια.

* * *Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἔζησε στοὺς χρόνουςτῶν διωγμῶν, στὴν ἐποχὴ τοῦ Μαξεντίου (εἶνε
ἐκεῖνος τὸν ὁποῖο ἐν τέλει θὰ νικήσῃ ὁ ἅγι -
ος Κωνσταντῖνος ἔξω ἀπὸ τὴ Ῥώμη παρὰ τὴν
Μαλβία γέφυρα μὲ τὸ ὅραμα «Ἐν τούτῳ νίκα»).Οἱ γονεῖς της ἦταν πλούσιοι εἰδωλολάτρες
καὶ σχετίζονταν μὲ βασιλικοὺς κύκλους. Ἡ Αἰ -
κατερίνη γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Ἀ πὸ
μικρὴ διακρινόταν γιὰ τὴν σοβαρό τη τα, τὴν ὀ -
μορφιὰ καὶ τὴν ἔκτακτη εὐφυ ΐα της στὰ μαθή-
ματα, χαρίσματα ποὺ τῆς ἔδωσε ὁ Θεός.

Ὅπως ἦταν ἑπόμενο, τὴ ζήτησαν σὲ γάμο
οἱ καλύτεροι νέοι· ἀλλ᾽ αὐτή, μολονότι εἰ δω λο-
 λάτρις ἀκόμη, δὲν ἤθελε νὰ παντρευτῇ. Γιὰ
ν᾽ ἀ ποφεύγῃ τὶς πιέσεις τῶν γονέων της, βρῆκεἕναν ἔξυπνο τρόπο. Δέχομαι, εἶπε, νὰ παντρευ -
τῶ, ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ὅ ρο, αὐτὸς ποὺ θὰ μὲ πάρῃ νὰ
εἶνε ὁ ὡραιότε ρος, ὁ εὐφυέστερος κι ὁ πλου σι -
 ώτερος ἀπ᾽ ὅλους… Ἐπειδὴ ὅμως κάτι τέτοιο
ἦ ταν δύσκολο νὰ βρεθῇ, ὁ γάμος καὶ συνε χῶς
ἀ να βαλλόταν· καὶ οἱ γονεῖς της ἀνησυχοῦσαν.

Ἀλλὰ ὁ καλὸς Θεὸς ἔφερε τὶς περιστάσεις
ὥστε ἡ Αἰκατερίνη νὰ γνωρίσῃ ἕνα καλὸ πνευ- ματικὸ πατέρα. Τοῦ εἶπε τὸ μυστικό της καὶ τὸν
ὅρο ποὺ ἔθεσε, κι αὐτός, ποὺ εἶχε ἀρ χίσει νὰ
τὴν κατηχῇ, τῆς εἶπε·  –Αὐ τὸ ποὺ ζητᾷς θὰ τὸ
ἔχῃς, ὑπάρχει· γνωρίζω ἕνα νέο ποὺ ἔχει ὅλες
αὐτὲς τὶς χάρες. –Ποιό εἶνε τ᾽ ὄνομά του; ρώ  -
τησε ἐ κείνη. –Μπορεῖς εὔκολα νὰ τὸν γνωρί -
σῃς. –Πῶς; –Μέσῳ τῆς μητέρας του, ποὺ λέ-
γεται Μαρία. Σοῦ δί νω τὴν εἰκόνα της. Πήγαι-
νε στὸ σπίτι, γονάτι σε, κάνε τὴν προσευχή σου
σ᾽ αὐτήν, καὶ αὐτὴ θὰ σοῦ δείξῃ τί θὰ κάνῃς…
Καὶ τῆς ἔδωσε τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας.

Στὸ σπίτι ἡ Αἰκατερίνη ἔβαλε μπροστά της

τὴν εἰκόνα, προσ ευχήθηκε μὲ δάκρυα, καὶ τὴ
νύχτα –ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄ πιστοι, ἡ ζωὴ τοῦ
πιστοῦ ἔχει ὁ ρά ματα καὶ θαύματα– τῆς ἐμφα-
νίστηκε ἡ Παν αγία μας κρατώντας τὸ Θεῖο βρέ-
 φος ποὺ ἔλαμπε σὰν τὸν ἥ λιο. Ἀλλ᾽ ἐνῷ ἐκεί-
νη προσπαθοῦσε νὰ τὸ κοι τάξῃ, τὸ βρέφος γύ-
ριζε ἀλλοῦ τὸ κεφαλάκι του, σὰν νὰ τῆς ἔλεγε
ὅτι δὲν εἶνε ἄξια νὰ τὸν δῇ. Στενοχωρήθηκε
πολὺ ἡ Αἰ κατερίνη καὶ συν αισθάνθηκε ὅτι δὲν
εἶνε ἄξια νὰ δῇ τὸ Χριστὸ γιατὶ τί ἦταν, μιὰ ἁ -
μαρτωλὴ εἰ δω λολάτρισσα. Ὅταν τὰ διηγήθη-
κε στὸν πνευματικό της, ἐ κεῖ νος τῆς εἶπε ὅτι
ἦρθε ἡ ὥρα νὰ βαπτι σθῇ. Καὶ πράγματι σύν -
τομα ἔγινε τὸ βάπτισμα καὶ γέμισε ἀπὸ χαρά.

Σὲ λίγες μέρες βλέπει πάλι τὴν Παναγία σὲ
ὅραμα, ἀλλὰ τώρα τὸ Θεῖο βρέ φος ἔρριξε πά-
νω της μιὰ ματιὰ ποὺ ἔφερε τὸν παράδεισο μέ-
 σα της καὶ τῆς ἔδωσε ἕνα χρυσὸ δαχτυλίδι, σύμ-
 βολο τῆς ἀγάπης ποὺ θὰ τὴν συνέδεε μὲ τὸ
Χριστό. Ἀπὸ τὴν ὥ ρα ἐκείνη στὴν καρδιὰ τῆς
Αἰκατερίνης ἄναψε ἀγάπη μεγάλη στὸν Κύριο.

Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἔφτασε στὴν Ἀλεξάνδρειαὁ Μαξέντιος μὲ κακὲς δι αθέσεις γιὰ τοὺς Χρι-
στιανούς. Διέταξε νὰ γίνουν θυ σίες στοὺς θε-
ούς, καὶ ὅλοι πειθάρχησαν. Μὰ ἡ Αἰ κατερίνη
ἀρνήθηκε. Τὴν κάλεσαν καὶ ὁ Μαξέν τιος τὴ ρώ-
τησε· –Γιατί δὲν προσφέρεις τὴ θυ σία; Ἐκείνη
ἀπήντησε· –Τὰ εἴδωλα ποὺ προσ κυνᾶτε εἶνε
φτειαγμένα ἀπὸ ξύ λο μάρ μαρο ἀ σήμι χρυσά-
φι, εἶ νε θεοὶ ψεύτικοι· ἕνας μόνο εἶνε ὁ ἀληθι -
νὸς Θεός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. –Τί εἶν᾽ αὐτὰ ποὺ
λές; εἶπε ἔξαλλος ὁ Μαξέντιος. –Φέρε τοὺς
σο φοὺς νὰ μιλήσουμε καὶ εἶμαι σὲ θέσι νὰ τ᾽
ἀποδείξω, λέει ἐ κείνη. Τό τε ὁ Μαξέν τιος διέ-
ταξε καὶ στὴν ὡρισμένη ἡμέρα μαζεύ τη καν στὰἀνάκτορα οἱ πιὸ μεγάλοι σοφοὶ ποὺ ὑ πῆρ χαν,150 τὸν ἀριθμό, κι ἀπέναντί τους μόνη ἡ Αἰκα-
 τερίνη, ἕνα κορίτσι 18 χρονῶν! Προηγουμέ-
νως γονάτισε καὶ παρακάλεσε τὸν Κύριό της·
Χριστέ, ἐ σὺ ποὺ φώτισες τοὺς ψαρᾶδες τῆς
Γαλιλαίας, φώτισε κ᾽ ἐμένα τὴν ἀ δύναμη…
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Προσεύχεσθε, Χριστιανοί, προσεύχεσθε!
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Ὅταν οἱ σοφοὶ τὴν ἀντίκρυσαν, πῆγαν νὰ τὴν
εἰρωνευθοῦν. Ὅ ταν ὅμως ἡ Αἰκατερίνη μὲ τὸ
φωτισμὸ τοῦ ἁ γίου Πνεύματος ἄρχισε ν᾽ ἀνα-
πτύσσῃ τὶς ἀλήθειες τοῦ εὐαγγελίου, οἱ εἰ ρω-
 νεῖ ες σταμάτησαν· κι ὅταν τοὺς ἔθεσε ὡρισμέ -
να σοβαρὰ ἐρωτήματα, δὲν μποροῦσαν ν᾽ ἀπαν -
τή σουν – ἡ πίστι μας δὲν εἶνε κάτι εὐκαταφρό-
 νητο. Τοὺς ἔφερε σὲ ἀδιέξοδο, ἔσκυψαν τὸ
κεφάλι καὶ ὡμολόγησαν ὅτι αὐτὴ ἔχει τὴν ἀ -λήθεια. Ἦταν τόσο πειστικὸς ὁ λόγος της, ὥσ -
τε ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο ἄρχισαν νὰ ὁμολο-
γοῦν· Πιστεύουμε στὸ Χριστό, εἴμαστε κ᾽ ἐ μεῖς
Χριστιανοί!… Τ᾽ ἄκουσε ὁ Μαξέντιος, λύσσα-
ξε ἀπὸ ὀργή, καὶ διατάζει νὰ θανατωθοῦν ὅ λοι!

Μετὰ ἀπ᾽ αὐτὸ ὁ βασιλιᾶς, θαμπωμένος κι
ἀπὸ τὸ κάλλος της, προσπάθησε μὲ ὑποσχέ-σεις νὰ τὴν δελεάσῃ. Ἀρνήσου τὸ Χριστό, Αἰκα-
τερίνη, εἶπε, θυσίασε στοὺς θε ούς, κ᾽ ἐγὼ διώ-
χνω τὴ γυναῖκα μου καὶ κάνω ἐσένα βασίλισσά
μου. Μὰ ἡ ἁγία ἀπέκρουσε τὴν πρότασι μέ-
νοντας πιστὴ στὸ Χριστό. Τότε ὁ βασιλιᾶς ἀ -
γρίεψε πάλι. Γιατὶ εὔκολα ἡ ἀγάπη τοῦ ἀνδρὸς
μεταπίπτει. Μὴν ἀπατᾶσθε, γυναῖκες· ὁ ἄντρας,
ἂν τοῦ ἀρνηθῆ τε, ἐκεῖ ποὺ ἔλεγε πὼς σᾶς ἀγα -
πᾷ, ἀλλάζει, ἡ ἀγάπη μεταβάλλεται σὲ μῖσος.
Κι ὁ Μαξέντιος, ὅταν εἶδε ὅτι ἡ ἁγία ἀπέκρου -
σε τὸν ἔρωτά του, μετεστράφη, ἔγινε θηρίο,
καὶ διατάζει νὰ τὴν ὑποβάλλουν σὲ μαρτύρια.

Τὸ μαρτύριό της εἶνε ἀπὸ τὰ φρικτότερα.
Τὴν ἔδειραν, τὴ χτύπησαν, τὴν κέντησαν μὲ
καρφιά, τὴν πέρασαν ἀπὸ τὸν τροχό, τὴν ἔσυ-
ραν πάνω σὲ χαλίκια αἰχμηρά. Τέλος, μὲ τσα κι-
σμένο σῶμα κι ἀλλοιωμένο πρόσωπο τὴν ἔρ ρι-
ξαν στὴ φυλακή. Ἐκεῖ ἡ ἁγία προσευχόταν
στὸ Χριστὸ νὰ τὴν κρατήσῃ πιστὴ μέχρι τέλους.

Τὴ νύχτα ἡ βα  σίλισσα, ποὺ ἄκουσε γιὰ τὴν
Αἰκατερίνη, ζήτη σε ἀ πὸ τὸν Πορφυρίωνα τὸν
φρούραρχο τῆς Ἀλεξ ανδρείας, νὰ τὴν ἐπισκε-
φθῇ, καὶ μαζί του πῆ γαν κρυφὰ στὸ κελλί της.
Πρώτη φορὰ ἡ βασίλισσα καὶ ὁ Πορφυρίων ἄ -
κουγαν γιὰ τὸ Χριστό. Πίστεψαν καὶ βαπτίσθη-
καν Χριστιανοί. Τὸ μαθαίνει ὅμως ὁ βασιλιᾶς,
ὀργί ζεται καὶ διατάζει νὰ θανατωθοῦν· ἔτσι ἄλ -
λα δύο κεφάλια πέφτουν στὴ γῆ. Μάρτυρες
κι αὐτοί, προστίθενται καὶ γίνονται ὅλοι 152.

Κοντὰ σ᾽ αὐτοὺς 200 ἀκόμα στρατιῶτες, ὅ -
ταν εἶδαν τὴ βασίλισσα καὶ τὸ στρατηγὸ Πορ-
φυρίωνα νὰ πιστεύουν, πιστεύουν κι αὐτοὶ στὸ
εὐαγγέλιο, καὶ μαρτυροῦν. Νά λοιπὸν πῶς ἡ ἁ -
 γία Αἰκατερίνη ἔγινε αἰτία 352 ψυχὲς νὰ θυσι -
άσουν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ὑπομονὴ τοῦ βασιλιᾶ ἐξαντλήθηκε πιά.
Μετὰ ἀπὸ λίγο διατάζει καὶ βγάζουν τὴν Αἰκατε -
ρίνη ἀπὸ τὴ φυλακή. Τὴν ὁδηγοῦν στὸν τόπο

τῆς ἐκτελέσεως. Ἐκείνη πρῶτα προσεύχεται
καὶ μετὰ τὸ ξίφος τοῦ δημίου πέφτει στὴν ἁγία
της κεφαλή· καὶ ἐνῷ τὸ σῶμα πέφτει νεκρό,ἡ ψυχή της λευκὴ πετάει στὸν οὐρανό, γιὰ νὰ
δοξάζῃ αἰωνίως τὸν ὡραῖο νυμφίο της Χριστό.
Τὸ σκή νωμά της τὸ πῆραν ἄγγελοι καὶ τὸ μετέ -
φεραν στὸ ὄρος Σινά, ὅπου μένει μέχρι σήμερα.

* * *Αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἁγία Αἰκατερίνη.� Θαυμάζω τὴν πίστι της, ποὺ δὲν μπόρεσαν νὰ
τὴν κλονίσουν μήτε ἀπειλὲς μήτε ὑποσχέσεις.
Μᾶς φωνάζει ἀπὸ τὸ Σινά· Χριστιανοὶ Ἕλληνες
καὶ Ἑλληνίδες, μείνετε πιστοὶ ὀρθόδοξοι, μέ-
χρι τέλους στὴν πίστι τῶν πα τέρων μας. � Θαυμάζω τὴν ἁγία Αἰκατερίνη γιὰ τὴ σοφία
καὶ τὴν ἀποστροφή της στὴν εἰδωλο  λατρία. Πα-
ραγ γέλλει καὶ σ᾽ ἐμᾶς νὰ μισοῦμε τὰ εἴδωλα.
Ποιά εἴδωλα· ἂν κάποιος π.χ. ἔχῃ θυμό, εἶνε σὰν
νὰ λατρεύῃ τὸν Ἄρη τὸ θεὸ τοῦ μίσους· ἂν κά-
ποιος πίνῃ καὶ μεθᾷ, εἶνε σὰν νὰ λατρεύῃ τὸ
Βάκχο· ἂν κάποιος κυ λιέται στὴ μοιχεία καὶ τὴν
πορνεία, εἶνε σὰν νὰ λα τρεύῃ τὴν Ἀφροδίτη· ἂν
ὁ νοῦς κάποιου εἶνε δι αρκῶς στὸ χρῆμα, λα-
τρεύει τὸ μαμωνᾶ, τὰ τρι άκοντα ἀργύρια… Ὁ
Χριστὸς νὰ μᾶς ἐλευθερώ σῃ ἀπὸ τὰ πάθη μας·
λεγόμαστε Χριστι α νοί, ἀλλὰ στὴν πραγματι-
κό τητα εἴμαστε εἰ δω λολάτρες μετὰ Χριστόν!� Θαυμάζω ἀκόμα τὴν ἁγία Αἰκατερίνη γιὰ τὴνπροσευχή της. Ἡ ζωή της ἦταν ὅλο προσευχή·
προσευχὴ ὅταν ἦταν κοπέλλα νὰ τὴ φυλάξῃ
ὁ Θεὸς ἁγνή, προσευχὴ ὅταν εἶδε τὸ πρῶτο ὅ -
 ραμα γιὰ νὰ γνωρίσῃ τὸ Χριστό, προσευχὴ ὅ -
ταν εἶδε τὸ δεύτερο ὅραμα γιὰ νὰ βαπτισθῇ,
προσευχὴ ὅταν πῆγε στὰ ἀνάκτορα γιὰ νὰ μο-
νο μαχήσῃ μὲ τὴν εἰδωλολατρία καὶ τὴν ἀπι-
στία, προσευχὴ μέσα στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς ὅ -
 ταν τὴν ἔρριξαν ἐκεῖ αἱμόφυρτη, προσ ευχὴ τέ-
 λος λίγο πρὶν τὸ θάνατο. Γι᾽ αὐτὸ λέει καὶ σ᾽
ἐ  μᾶς· Προσεύχεσθε, Χριστιανοί, προσεύχε-
σθε!… Μεγάλο πρᾶγμα ἡ προσευ χή· εἶνε ὅ -
πλο, εἶνε ἅρμα, εἶνε προστασία, εἶνε δύναμις. Ἰδιαιτέρως τὶς ἡμέρες αὐτὲς σᾶς καλῶ κ᾽ ἐ -
γὼ σὲ προσευχή. Πάντοτε πρέπει νὰ προσ ευ-
χώμεθα, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως τώρα ποὺ ὅ λοι κα τα-
λαβαίνουμε τὸν κίνδυνο. Ἀφῆστε τὰ γλέν τια,
κλειστῆτε στὰ σπίτια, γονατίστε μπρο στὰ στὸ
Χριστὸ καὶ παρακαλέστε. «Στῶμεν καλῶς». Ἂς
παρακαλέσουμε τὴ γλυκειά μας μάνα, τὴν
Παναγία, τὸ σύννεφο αὐτὸ ποὺ εἶνε σήμερα
πάνω στὸν οὐρανὸ νὰ τὸ διασκορπίσῃ.Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ πρε-
σβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων
τῶν ἁγίων ἂς μᾶς φυλάττῃ· ἀμήν.
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