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Prolog
Sl\vita muceni]\ a lui Hristos a m\rturisit `n timpul domniei p\gânilor `mp\ra]i Maximian, Maxen]iu [i Maximin,
pe 25 noiembrie 305, la Alexandria. Via]a, ca [i mucenicia ei binecuvântat\, mi[c\ profund [i, `n acela[i timp, bucur\ nespus sufletele celor ce o citesc cu credin]\
[i cu dorin]a de a se folosi duhovnice[te.
N\dejdea recoltei bogate `l `nsufle]e[te pe agricultor `ntr-atât, `ncât, la gândul bucuriei pe care o va avea la var\, la seceri[, toat\ truda de pân\ atunci [i toate
greut\]ile i se par nimic. ~nfrunt\ cu mult
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curaj [i ploile, [i vânturile, ca [i asprimea
iernii. {i a[teapt\ vremea recoltei cu sufletul la gur\, bucuros, fie [i numai la
gândul c\, `n scurt\ vreme, va avea `n
fa]\ toate roadele muncii lui.
Asemenea [i negustorul, la gândul
câ[tigului b\nesc pe care-l va dobândi,
`nfrunt\ f\r\ nici o team\ toate opreli[tile [i primejdiile de pe mare [i de pe
uscat, ca [i riscul de a ie[i, temporar, `n
pierdere. Ba unii ajung, uneori, s\-[i piard\ [i via]a.
Asemenea [i soldatul, `n speran]a
gloriei [i cinstirii cu care va fi r\spl\tit
de c\tre oameni pentru faptele sale de
vitejie, nu ia `n seam\ primejdia, uneori
de moarte, `n care-[i pune via]a [i nici
suferin]ele care-l a[teapt\, ci lupt\ cu
toat\ `ndârjirea s\-i biruie pe du[manii
regelui s\u.
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To]i ace[tia st\ruie `n truda [i lupta
lor pentru a dobândi bun\t\]ile lume[ti
[i trec\toare; uneori, nu izbutesc s\-[i ating\ scopurile. Agricultorul asud\ din greu
sem\nându-[i ogorul, a[teptând ca recolta s\ fie de zece ori mai mare. Dar se `ntâmpl\ ca uneori s\ nu apuce s\ secere
ce-a sem\nat. Negu]\torul, de asemenea,
cheltuie sume uria[e [i se ostene[te c\l\torind pe mare [i sper\ s\ câ[tige de dou\ ori mai mult `n felul acesta, [i se poate
`ntâmpla ca acela s\ fie nevoit s\-[i arunce peste bord tot ce are, pentru a se salva;
ba uneori `[i mai pierde [i via]a.
{i soldatul p\]e[te la fel; s\rmanul de
el este ucis `n b\t\lie [i nu mai apuc\ s\
se bucure de onorurile [i slava cu care spera s\ fie r\spl\tit.
Iar dac\ ace[ti oameni `[i pun vie]ile [i
sufletele `n primejdie pentru a dobândi
bun\t\]ile de[arte ale lumii, oare nu cu
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atât mai mult noi, cre[tinii, vom lupta pentru a mo[teni bun\t\]ile cere[ti, de care
[tim bine c\ ne vom bucura nu unul sau
câ]iva ani, ci ve[nic?
Bine cunoscând acest adev\r, cre[tinii
din vechime au luptat cu toate puterile
lor pentru a se face vrednici de bun\t\]ile cere[ti. Unii s-au lep\dat de pl\cerile
lumii [i s-au retras `n mun]i [i `n pe[teri
pentru a-[i `nchina via]a numai lui Dumnezeu. Al]ii [i-au `mp\r]it averile lor s\racilor [i, mai mult decât atât, au primit
bucuro[i moartea pentru slava numelui
doritului lor Iisus. {i cu cât priveau mai
adesea uneltele de tortur\ ale tiranilor
`nseta]i de sânge, cu atât mai mult doreau ei `n[i[i s\ p\timeasc\ [i s\-[i dea
via]a pentru Hristos.
Minunat este faptul c\ nu numai b\rba]ii, despre care se spune c\ au de la natur\ for]a trupeasc\, au r\bdat chinuri
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pentru dragostea lui Hristos, ci [i tinere
copile `n vârst\ de 12 sau 15 ani. F\r\ a se
`nfrico[a câtu[i de pu]in de grelele munci
preg\tite de tiranii cei `nchin\tori la idoli,
ele nu aveau nici o mil\ de propriile lor
trupuri, nici de tinere]ea [i nici de frumuse]ea lor. Dimpotriv\, dispre]uind orice
pl\cere trec\toare, ele au ales cu bucurie
moartea, [tiind c\, prin moarte, se vor
`nvrednici de via]a [i fericirea cea f\r\
de sfâr[it.
Una dintre aceste fecioare, a c\rei
pomenire face s\ salte de bucurie inima
noastr\, este [i Sfânta Mare Muceni]\
Ecaterina, mireas\ a lui Hristos dintre
cele mai alese, `mpodobit\ cu `n]elepciunea [i cu toate virtu]ile dumnezeie[ti, prin care a str\lucit mai mult decât
fecioarele din toate timpurile.

