
 

 

PREDICA la Sarbatoarea Sf. Ecaterina marea martira 
                            Ziua  de 25 Noiembrie 
                       (Pentru Duminica 24/11/2019) 
  
Pe 25 Noiembrie, biserica o comemorează pe Sf. Ecaterina - Marea Martira, 

care este una dintre cele mai cunoscute Sfinte din întreaga lume creștină, de la Est la 
Vest.  În unele țări din Europa, ea este onorată ca "gardian al literelor", datorită 
educatiei pe care a primit-o. 

  
Viața ei este bine cunoscută. S-a născut în anul 282 D.Hr. în Alexandria, Egipt, 

într-o familie aristocra.  Orașul a fost renumit pentru școlile sale, și ea a primit o 
educație foarte ampla, de care a fost invidiata.  Atributele ei fizice și intelectuale au 
făcut-o sa fie foarte mult căutata de pretendenți pentru a o avea mireasa.  În ceea ce 
privește sentimentele ei, ea a preferat să trăiască botezul ei creștin ca o "mireasa a lui 
Hristos."  Într-o epocă în care persecuția creștinilor era larg răspândită, ea și-a 
declarat în mod deschis credința și devotamentul față de Hristos.  Maximinus, 
guvernatorul Egiptului a cerut tuturor filozofilor din țară să o reduca la tacere cu 
puterea retoricii lor filozofice.  Tanara Ecaterina, cu toate acestea, a preluat, de 
asemenea, de la înțelepții din antichitate (cercetători, poeți și filosofi) și a demonstrat 
inutilitatea și falsitatea idolilor.  În acest sens, ea a arătat că singurul Dumnezeu 
adevărat este Iisus Hristos, "prin care toate lucrurile au fost făcute."  În consecință, 
Sfânta a fost torturata oribil.  Chiar și în acest moment, credința ei a devenit și mai 
evidentă.  Mulțimile de oameni au fost atrași de Hristos ca urmare la asistarea 
rezistenței ei.  Chiar și soția lui Maximinus a venit la Hristos, precum și comandantul 
garnizoanei Alexandriei Porphyrion și cei 200 de soldați.  Aceasta l-a înfuriat pe 
Maximinus, care a ordonat moartea soției sale și a tuturor celor care au fost cu 
ea.  Văzând ce se întâmplă cu oamenii, Maximinus a ordonat ca Sf. Ecaterina să fie 
decapitata, daruindu-i sufletul binecuvântat lui Hristos în anul 305. 

  
  

După martiriul ei, Dumnezeu a glorificat-o într-un mod unic. Îngerii au primit 
trupul Sfintei Ecaterina și au adus-o in vârful Muntelui Sinai. Mai târziu, în secolul al 
VI -lea, călugării mănăstirii Sinai au văzut o lumină pe munte. Această lumină i-a 
îndrumat spre moastele Sfintei, pe care apoi le-au adus in mănăstire. Această 
mănăstire a ajuns să fie cunoscută sub numele de Sfânta Mănăstire a Sfintei Ecaterina 
din Sinai. 
  

Când studiem viața Sf. Ecaterina, care va este oferita aici pe scurt (întreaga ei 
viata fiind scrisa pe multe pagini), putem observa următoarele: printre credincioșii în 
Hristos, în acei ani timpurii au fost oameni din toate clasele și ocupațiile. Atât 
pescarii simpli cât și cei foarte educați puteau fi găsiți în biserică, venind de 
pretutindeni, inclusiv din cele mai mari orașe ale Imperiului Roman. Acest lucru a 
fost adevărat pe tot parcursul istoriei, și continuă până în prezent. Oamenii de știință 



 

 

și profesorii de filosofie au spus că numai Hristos poate satisface dorințele sufletului 
uman și a stabilit bazele pentru o societate sănătoasă. Este aici, ca dreptatea și 
coexistența pașnică între toți oamenii sa poata triumfa. În consecință, afirmația despre 
creștinism ca este pentru cei simpli needucati, făcuta de oamenii care sunt împotriva 
lui Hristos și biserica sa, este nefondată. Ei susțin despre credința  ca este 
incompatibilă cu știința și civilizația. Astfel de declarații sunt false, după cum am 
văzut. Adevărul pe care fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, l-a revelat este etern, 
inalterabil și invincibil. Aceasta este ceea ce Cuvântul infailibil al Domnului însuși 
declară:  "cerul și pământul vor dispărea, dar cuvintele mele nu vor trece în niciun 
caz"  (Matei 24:35). Toate argumentele pe care filozofii păgâni din Alexandria le-au 
enumerat în fața Sf. Ecaterina s-au prăbușit înaintea educatiei superioare a acestei 
tinere femei, și cel mai important, cunoașterea profundă a Evangheliei. 

  
Fiecare creștin are responsabilitatea de a cunoaște Sfanta Scriptura într-un mod 

profund, împreună cu ceea ce propovăduiește biserica. În acest fel, ele pot lumina 
și  ajuta pe alții. Sf. Petru ne îndeamnă spre acest scop:  "fiți întotdeauna pregătiți să 
dați o apărare tuturor celor care vă solicită un motiv pentru speranța care este în 
voi" (1 Petru 3:15).   Din nefericire, s-a întâmplat astfel incat creștinii cu o cunoaștere 
redusa  a Evangheliei au fost indepartati de eretici și de alți dușmani ai lui Hristos. 
Acești oameni triști și-au pierdut credința ortodoxă și s-au indepartat de sfânta 
biserică ortodoxă. 

Să o imităm cu toții pe Sf. Ecaterina, care, cu iluminarea Sfantului Duh, a avut 
timp și grijă să învețe Sfintele Scripturi și adevărul credinței noastre, luându-i în 
inima ei. În acest sens, ea a declarat acest adevăr în mod deschis și public, apărându-
le în fața torturii oribile și martiriului. 
  
Fie ca "Cea mai renumită mireasă a lui Hristos, Ecaterina, care cu sabia spiritului ei 
să reducă la tăcere elita celor impioși"  (din ziua praznicului, troparul) ne inspiră și 
ne întărește pe toți, în efortul nostru de a-i imita exemplul. Amin. 
  


