ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΑ
(Κυριακή 17.5.2020)
Καταπληκτική ιεραποστολική προσωπικότητα ανεδείχθη η Αγία Φωτεινή, στην οποία είναι
αφιερωµένη η σηµερινή Κυριακή. Πρόκειται για τη Σαµαρείτιδα γυναίκα, που συνάντησε τον
Ιησού στο πηγάδι του Ιακ β, όπως µας περιέγραψε το σηµερινό Ευαγγέλιο.
Καταγόταν από τη Σαµάρεια, της οποίας τους κατοίκους οι Ιουδαίοι θεωρούσαν αιρετικούς
και γι' αυτό είχαν διακόψει τις σχέσεις µαζί τους. Η ζωή της γυναίκας αυτής ήταν
σκανδαλ δης. ταν γνωστή στην κοινωνία για την αµαρτωλότητά της. Παρόλα αυτά είχε
µέσα της πνευµατικές αναζητήσεις. Τελικά κατάλαβε ότι δεν της έδινε ικανοποίηση το να
αλλάζει τους άνδρες τον ένα µετά τον άλλον. Αναζητούσε ψυχική λύτρωση. Ενδόµυχα
περίµενε τον Λυτρωτή, τον Μεσσία. Και µόλις Τον συνάντησε στο πηγάδι, που πήγε να
βγάλει νερό, η ζωή της άλλαξε τελείως. γινε Φωτεινή, και µε αυτό το όνοµα Αγία Φωτεινή
έµεινε γνωστή στην ιστορία της Εκκλησίας.
Κι αυτό το Φως που φ τισε τα σκοτάδια της ψυχής της, έσπευσε αµέσως να το µεταδ σει
πρ τα στους συµπατρι τες της στην πόλη Συχέµ. Για να διεγείρει την περιέργειά τους και να
τους παρακινήσει να σπεύσουν να συναντήσουν τον Χριστό, το Φως του κόσµου, χρησιµοποιεί
έναν συνετό και έξυπνο τρόπο. "Ελ τε να δε τε ναν νθρωπο που µου ε πε λα σα χω κ νει
στη ζω µου· µ πως ε ναι αυτ ς ο Μεσσ ας;" (Ιωάν. 4,29).
Το αποτέλεσµα ήταν καταπληκτικό! Οι άνθρωποι βγήκαν από την πόλη για να συναντήσουν
τον Ιησού. Και όπως ακούσαµε στο Ευαγγέλιο, πολλοί από τους Σαµαρείτες εκείνης της
πόλης πίστεψαν στον Ιησού, εξ αιτίας της µαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: "Μου είπε όλα
όσα έχω κάνει" (Ιω. 4,39) Και παρακάλεσαν οι κάτοικοι της πόλης Συχέµ τον Κύριο να µείνει
κοντά τους, να τον γνωρίσουν καλύτερα. Και στις δύο εκείνες ηµέρες, που έµεινε ο Κύριος
στην πόλη τους και τους δίδαξε, "πολ περισσ τεροι π στεψαν ακο γοντας τα λ για Του" (4,42).
Μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Κύριος, όχι µόνον δεν απεστράφη µία γυναίκα µε κακή
φήµη, αλλά ο διος άνοιξε κουβέντα µαζί της, δίπλα στο πηγάδι του Ιακ β. Και µάλιστα, εν
γν ριζε ο Ιησούς ότι η γυναίκα αυτή ζούσε παράνοµα, σε αυτήν αποκαλύπτει για πρ τη
φορά ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, που περίµενε µε λαχτάρα όλος ο κόσµος.
Ο Κύριος, µε αυτή την συµπεριφορά Του προς την Σαµαρείτιδα, πόσο κουράγιο δίνει, σε κάθε
άνθρωπο, στε, όσα κακά και αν έχει κάνει στη ζωή του, όσο κακή φήµη και αν έχει στην
κοινωνία, να µη διστάσει να οδηγήσει τα βήµατά του προς Αυτόν. Ο Χριστός περιµένει κάθε
άνθρωπο, όποιος και αν είναι, για να του δ σει "τ ὕδωρ τ ζῶν" να πιει, να ξεδιψάσει, και να
γίνει "µια πηγή που θα αναβλύζει µέσα του νερό ζωής αι νιας" (Ιωάν. 4,14).
Και αυτή η πηγή δεν θα παρέχει "νερ ζω ς αι νιας" µόνον στον ίδιον, αλλά και στους άλλους
γύρω του, "τούς ἐγγύς καί τούς µακράν". πως συνέβη µε την Σαµαρείτιδα, η οποία έσπευσε
αµέσως να παρακινήσει τους συµπολίτες της να πλησιάσουν την Πηγή της ζωής τον Χριστό.
πως επίσης, ενέπνευσε και στις πέντε αδελφές της και στους δύο υιούς της την αγάπη και
την πίστη στο Χριστό. Και αφού βαπτίστηκαν όλοι την ηµέρα της Πενηκοστής από τους
Αγίους Αποστόλους, αποφάσισαν να αφιερ σουν τη ζωή τους στο έργο της ιεραποστολής. Τα
ονόµατά των αδελφ ν της Αγίας Φωτεινής είναι: Ανατολ , Φωτ , Φωτ ς, Παρασκευ και
Κυριακ · και των δύο υι ν της: Ιωσ ς και Β κτωρ.

ρχισαν από την Παλαιστίνη, µε θέρµη και ζήλο, να κηρύττουν το λυτρωτικό µήνυµα του
Χριστού. Αφού συνέχισαν το ιεραποστολικό έργο τους στη Φοινίκη, Συρία, Αίγυπτο,
Καρχηδόνα και είλκυσαν πολλούς στον Χριστό, στό τέλος υπέστησαν µαρτυρικό θάνατο από
τον Νέρωνα στη Ρ µη. τσι έλαβαν τα λαµπρά στεφάνια του Μαρτυρίου και η Αγία Φωτεινή
απεκλήθη Ισαπόστολος, για το µεγάλο αποστολικό έργο της.
Μένει έκθαµβος κανείς µπροστά σε όλα αυτά! Πρωτοφανές γεγονός! Μια απλή γυναίκα, να
ξεσηκ νει τις πέντε αδελφές της και τα δυό παιδιά της και να φύγουν από τον τόπο τους, και
αψηφ ντας τους κινδύνους, να κάνουν ιεραποστολή σε πέντε χ ρες! Να µή τροµάζουν
µπροστά στα φρικτά βασανιστήρια και να υπογράφουν µε το αίµα τους την οµολογία και την
πίστη τους στον Χριστό!
τσι, η Εκκλησία απλ θηκε σε όλο τον κόσµο. Κι εµείς σήµερα είµαστε χριστιανοί χάρι στις
θυσίες όλων αυτ ν, που έκαναν πράξη την εντολή του Κυρίου: "Πορευθ ντες εἰς τ ν κ σµον
ἅπαντα κηρ ξατε τ Εὐαγγ λιον π σῃ τῇ κτ σει" (Μάρκ.16,15).
Αγαπητοί µου αδελφοί και αδελφές, ακούγοντας εµείς όλα αυτά, θαυµάζουµε την Αγία
Φωτεινή, τις αδελφές της και τα παιδιά της, για όσα επιτέλεσαν και όσα υπέστησαν. Αλλά
αυτό δεν φθάνει. "Τιµή Μάρτυρος, µίµησις Μάρτυρος", λέγει ο γιος Χρυσόστοµος. Χρέος µας
να µιµηθούµε την Ισαπόστολον Αγία Φωτεινή. Ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει καθένας
µας και τις συνθήκες στις οποίες ζει, θα πρέπει να φλέγεται από τον ζήλο, τη χαρά της
λύτρωσης που βρήκε κοντά στον Χριστό, και µε προθυµία να προσπαθεί να την µεταδ σει και
στους άλλους. Αρχίζοντας βέβαια από το οικογενειακό περιβάλλον του και τους
συµπατρι τες του, όπως έκανε η Αγία Φωτεινή. Αλλά και όπου αλλού βρεθούµε. Χωρίς να
θέλουµε να κάνουµε τον δάσκαλο, αλλά µε ταπείνωση, βρίσκοντας κάθε φορά τον πλέον
κατάλληλο τρόπο, και κυρίως µε το δικὀ µας φωτεινό παράδειγµα, να βοηθούµε τους
συνανθρ πους µας να γνωρίσουν τον Χριστό και να συνδεθούν µε την Εκκλησία Του. τσι,
όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στον µαθητή του Τιµόθεο "Με αυτό τον τρόπο και τον
εαυτό σου θα σ σεις και αυτούς που σε ακούνε" (Α' Τιµ.4,16). Αµήν.

