ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Αγίας Αικατερίνης (25 Νοεμβρίου)

Το πρότυπο των νέων
Η Αγία Αικατερίνη, την μνήμη της οποίας τιμούμε σήμερα
αδελφοί μου, γεννήθηκε στα τέλη του 3ου αι. στην Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου, σε πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια. Λόγω της
έμφυτης φιλομάθειάς της, διδάχτηκε από τους καλύτερους δασκάλους
την Ελληνική φιλολογία και φιλοσοφία, τη ρητορική και τις γνωστές
γλώσσες της εποχής της. Από νεαρή ηλικία μελέτησε τη Χριστιανική
διδασκαλία και έγινε μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, η Οποία
τελούσε ακόμη υπό καθεστώς απηνών διωγμών. Εργάσθηκε με
αυταπάρνηση και ενθουσιασμό για την διάδοση της Χριστιανικής
πίστης, επιτυγχάνοντας πολλά χάρις στη ρητορική της δεινότητα και
τις πολλές γνώσεις της.
Στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μαξιμίνος
ζητεί από τους υπηκόους του να συμμετέχουν σε ειδωλολατρικές
θυσίες, αρχίζοντας από την Αλεξάνδρεια. Η Αγία Αικατερίνη αρνείται
να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις κι αφού εκθέτει τις απόψεις της
στον αυτοκράτορα, του ζητεί να φέρει μπροστά της τους σοφούς της
αυτοκρατορίας, ώστε να συζητήσουν. Ο Μαξιμίνος, θαμπωμένος από
την ομορφιά και την ευφράδειά της, συγκαλεί τους πενήντα
σοφότερους άνδρες της αυτοκρατορίας, με σκοπό να της αποδείξουν το
αβάσιμο και στρεβλό των Χριστιανικών ιδεών της. Το αποτέλεσμα,
όμως, ήταν αντίθετο. Η Αικατερίνη, με την κομψότητα του λόγου της
και τη δεινότητα των επιχειρημάτων της «εφίμωσε λαμπρώς τους
κομψούς των ασεβών, του πνεύματος τη μαχαίρα»1. Με την ευφράδεια
και με τα σοφά της επιχειρήματα, κατάφερε να μετατρέψει τους
πενήντα κορυφαίους σοφούς της εποχής της από ειδωλολάτρες και
λάτρεις του ψεύδους, σε Χριστιανούς και εραστές της αλήθειας του
Ευαγγελίου.
Πληροφορούμενος ο Αυτοκράτορας το αποτέλεσμα της
αναμέτρησης, οργίστηκε τόσο, ώστε διέταξε τον μαρτυρικό θάνατο
όλων, επιφυλάσσοντας, όμως, για την Αικατερίνη τα πιο βαριά και
αποκρουστικά μαρτύρια. Στην αρχική φυλάκιση η Αγία υπέμεινε τις
πιέσεις, τα βασανιστήρια και τις κακουχίες με θάρρος και υπομονή,
που αντλούσε από την δύναμη της βαθιάς της πίστης. Η σύζυγος του
αυτοκράτορα Αυγούστα Φαυστίνα, θαυμάζοντας την καρτερικότητα
της Αικατερίνης, την επισκέπτεται στη φυλακή, με τη συνοδεία 200
φρουρών, συζητεί με αυτήν και ασπάζεται τη νέα πίστη και μαζί με
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αυτήν και οι συνοδοί της. Τότε ο Αυτοκράτορας διέταξε τον
αποκεφαλισμό της Φαυστίνας και της ακολουθίας της και την τελική,
πλέον, εκτέλεση της Αικατερίνης. Ως μέσο θανάτωσης επελέγη ο
βασανιστικός τροχός που ήταν γεμάτος καρφιά. Τα καρφιά του τροχού,
όταν πλησίασαν το σώμα της Αγίας, άρχισαν ένα-ένα να σπάνε ή να
ξεκολλάνε. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο τροχός πριν πλησιάσει το σώμα
της Αγίας διαλύθηκε. Έτσι αποφασίσθηκε ο αποκεφαλισμός της. Το
άψυχο σώμα της, κατά την παράδοση, μετέφεραν δύο Άγγελοι στο όρος
Σινά. Τέσσερις αιώνες μετά το ανακάλυψαν ερημίτες μοναχοί της
περιοχής, οι οποίοι το κατέβασαν και το εναπόθεσαν σε μαρμάρινη
θήκη. Στο σημείο εκείνο, τον 6ο αι. ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός
έκτισε την περίφημη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, πολύτιμος
θησαυρός της οποίας είναι το ιερό σκήνωμά της, το οποίο, μέχρι και
σήμερα, μυροβλύζει και θαυματουργεί.
Η Αγία Αικατερίνη είναι η προστάτιδα των νέων και όσων
αναλίσκονται στον στίβο της γνώσης και της μάθησης. Η ίδια έδωσε τη
ζωή της στον Χριστό σε νεαρότατη ηλικία, αγωνιζόμενη για την
διαφύλαξη της αγνότητας και της παρθενίας της. Δεν άφησε τον εαυτό
της έρμαιο στις εφήμερες ηδονές του βίου, αλλά προτίμησε τον Θείο
έρωτα, την αγάπη του Χριστού, γι’ αυτό και ονομάστηκε «νύμφη
Χριστού». Ταυτόχρονα, η δίψα της για γνώση την κατέστησε σοφή
ανάμεσα στους σοφούς της εποχής της. Μόνο που η σοφία της δεν
περιοριζόταν απλώς στην πρόσληψη των κοσμικών, θύραθεν γνώσεων,
αλλά προσανατολιζόταν στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, διά του
οποίου ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά μορφωμένος και σοφός. Για
τους λόγους αυτούς κατέχει μεγίστη θέση στο Μαρτυρολόγιο της
Εκκλησίας μας και είναι τόσο λαοφιλής στον Ορθόδοξο κόσμο. Είθε,
αγαπητοί μου, η λαοφιλία της να γίνεται τρόπος μίμησης της
σωφροσύνης, της αγνότητας, της φιλομάθειας και της ακλόνητης
πίστης της, για όλους μας, πρωτίστως δε για τη νεότητα της πατρίδος
μας, η οποία έχει μεγάλη και διαρκή ανάγκη από πρότυπα υγιή και
άγια. ΑΜΗΝ!
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