
 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (Εορτή 25 Νοεμβρίου) 
                                            (Για Κυριακή 24/11/2019) 
 
    Η Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνα, που γιορτάζει η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου, 
είναι από τις πιό γνωστές  Μορφές της Εκκλησίας σε όλον τον χριστιανικό κόσμο, σε 
Ανατολή και Δύση. Σε κάποιες μάλιστα χώρες της Ευρώπης η Αγία Αικατερίνα τιμάται ως 
"Προστάτις των Γραμμάτων " λόγω της μεγάλης μόρφωσης που είχε αποκτήσει. 
        Ο βίος της είναι γνωστός. Γεννήθηκε στην περίφημη, για τις Σχολές της, Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου το 282 μ.Χ. από αριστοκράτες γονείς. Απέκτησε ευρύτατη μόρφωση, ζηλευτή 
για την εποχή της. Τα φυσικά και τα πνευματικά της προσόντα την έκαναν περιζήτητη 
νύφη. Εκείνη όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο, μετά την βάπτισή της, αισθανόταν και ζούσε 
ως "νύμφη Χριστοῦ". Με παρρησία, σε  εποχή διωγμών των χριστιανών, διακήρυττε την 
πίστη της και την αφοσίωσή της στον Χριστό. Ο ανώτατος άρχων της Αιγύπτου Μαξιμίνος 
κάλεσε όλους τους φιλοσόφους της Αλεξανδρείας,  για να την αποστομώσουν με 
φιλοσοφικά επιχειρήματα. Η νεαρή  όμως Αικατερίνα, αντλώντας επιχειρήματα πάλι από 
σοφούς της αρχαιότητας, επιστήμονες, ποιητές, φιλοσόφους κατέδειξε ότι τα είδωλα 
εκπροσωπούν ανύπαρκτους θεούς και ο μόνος αληθινός Θεός είναι o Ιησούς Χριστός "δι' 
οὗ τά πάντα ἐγένετο". Επακολούθησαν τα φρικτά μαρτύρια της Αγίας. Κατά την διάρκειά 
τους φάνηκε ακόμη περισσότερο η πίστη της,  η οποία είλκυσε πλήθη ανθρώπων στον 
Χριστό. Ακόμη και η σύζυγος του άρχοντα Μαξιμίνου , με τον φρούραρχο της 
Αλεξανδρείας Πορφυρίωνα και 200 στρατιώτες πίστευσαν στον Χριστό. Ο Μαξιμίνος 
εξοργίστηκε ακόμη περισσότερον από το γεγονός αυτό, μέχρι σημείου να διατάξει την 
θανάτωση της συζύγου του και όλων όσων πίστεψαν μαζί της. Και επειδή πολλοί 
άνθρωποι, βλέποντας την πίστη και την υπομονή της  Αγίας κατά τη διάρκεια των 
βασανιστηρίων γίνονταν χριστιανοί, ο Μαξιμίνος  διέταξε τον αποκεφαλισμόν της. Έτσι η 
Μεγαλομάρτυς Αγία Αικατερίνα παρέδωκε την αγίαν ψυχήν της στον Χριστό,  το έτος 305. 
 
       Ο Θεός,  μετά το μαρτυρικό της τέλος, δόξασε κατά ένα μοναδικόν τρόπον την Αγίαν 
Αικατερίνα· το Λείψανό της Άγγελοι παρέλαβαν και το μετέφεραν στην κορυφή του Όρους 
Σινά. Αργότερα τον 6ον αιώνα,  Μοναχοί  της Ιεράς Μονής Σινά, οδηγούμενοι από φώς 
που έβλεπαν στο βουνό, βρήκαν το άγιο Λείψανο της Αγίας, το μετέφεραν στο Μοναστήρι 
τους, το οποίο από τότε ονομάστηκε Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνας Σινά. 
    
          Μελετώντας τον βίον της Αγίας Αικατερίνας, τον οποίον δεν μπορούμε να 
περιγράψουμε με λεπτομέρειες, γιατί η περιγραφή του καταλαμβάνει πολλές σελίδες, 
παρατηρούμε τα εξής· 
 
       Από τα πρώτα χρόνια  πίστεψαν στον Χριστό όχι μόνον απλοϊκοί ψαράδες αλλά και  
διανοούμενοι με υψηλή μόρφωση και φιλοσοφική κατάρτιση. Άνθρωποι όχι μόνον από 
λαϊκά στρώματα, αλλά και αριστοκράτες της υψηλής κοινωνίας, των πιό μεγάλων πόλεων  
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αυτό συνέβαινε όχι μόνον στα χρόνια της Αγίας 
Αικατερίνας, αλλά καθόλη την μακρά ζωή της Εκκλησίας, μέχρι και σήμερα. Φιλόσοφοι 
και μεγάλοι επιστήμονες όλων των κλάδων της Επιστήμης  έχουν δηλώσει και δημοσία ότι 
μόνον ο Χριστός μπορεί να ικανοποιήσει τις αναζητήσεις της ψυχής του ανθρώπου και να 
θέσει τις βάσεις μιας υγιούς κοινωνίας, στην οποία θα κυριαρχεί η δικαιοσύνη και η 
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων. Επομένως, να μη δίνει κανείς σημασία  σε όσους 
προσπαθούν να πολεμήσουν τον Χριστό και την Εκκλησία του με τα ψεύδη τους, ότι τάχα 
η Εκκλησία είναι για  απλοϊκούς,  αμόρφωτους και καθυστερημένους ανθρώπους, που δεν 
μπορούν να συγχρονιστούν με τα επιτεύγματα της επιστήμης και τον  σημερινό  πολιτισμό! 
             Και ακόμη, οι αλήθειες, που απεκάλυψε ο Υιός του Θεού,  ο Ιησούς Χριστός, είναι 
αιώνιες, αναλοίωτες και ακατανίκητες. Το διαβεβαίωσε το αλάνθαστο στόμα του Ιδίου του 
Κυρίου: "Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι" (Ματθ. 



 

 

24,35). Όλα τα επιχειρήματα των ειδωλολατρών σοφών της Αλεξανδρείας κατέρρευσαν 
από τα ακαταμάχητα επιχειρήματα μιάς νέας κοπέλλας 23 χρονών, της Αικατερίνας, η 
οποία όμως είχε φροντίσει να γνωρίσει  και κατανοήσει σε βάθος το Ευαγγέλιο, παράλληλα 
με την ευρύτερη μόρφωσή της και την επιστημονική κατάρτισή της.  
    Το να γνωρίσουμε σε βάθος την Αγία Γραφή και την δογματική και ηθική διδασκαλία 
της Εκκλησίας μας είναι χρέος κάθε χριστιανού, για να μπορούμε να διαφωτίζουμε και 
άλλους. Ο Απόστολος Πέτρος μας προτρέπει σ' αυτό: "Να είστε πάντοτε έτοιμοι  να δώσετε 
τη σωστή απάντηση σ' όλους όσοι  ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας 
ελπίδα" (Α' Πέτρ.3,15). Δυστυχώς έχουμε περιπτώσεις χριστιανών, που δεν γνώριζαν το 
Ευαγγέλιο και παρασύρθηκαν από αιρετικούς ή άλλους εχθρούς του Χριστού, έχασαν την 
Ορθόδοξη πίστη τους και αποκόπηκαν από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. 
 
       Ας μιμηθούμε, λοιπόν,  όλοι μας την Αγία Αικατερίνα, η οποία φρόντισε με τον 
φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να γνωρίσει  σε βάθος την Αγία Γραφή και τις αλήθειες της 
πίστης μας·  να τις διακηρύξει δημόσια· και να τις υποστηρίξει μέχρι τέλους, παρόλα  τα 
φρικτά μαρτύρια που υπέστη! 
       Εἴθε "ἡ πανεύφημη  νύμφη τοῦ Χριστοῦ Αἰκατερίνα", η οποία "ἐφίμωσε λαμπρῶς τούς 
κομψούς τῶν ἀσεβῶν τοῦ Πνεύματος τῇ μαχαίρᾳ" (Ἀπολυτίκιον Ἑορτῆς) να εμπνέει  και 
ενισχύει όλους μας στην προσπάθειά μας να την μιμηθούμε. Αμήν. 
 
        


