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Duminica aceasta pomenește un misionar remarcabil, cineva care s-a dovedit a fi mai mult 

decât ceea ce societatea credea despre ea. Este vorba de Sfânta Fotini (numele înseamnă „Cea 
Luminată”), care a fost femeia samarineană pe care Iisus a întâlnit-o la fântâna lui Iacov, așa cum 
este descris în citirea Evangheliei de astăzi. Era din Samaria, un popor pe care evreii îl considerau 
eretic, respingându-i și refuzând să aibă vreo relație cu ei. Viața veche a Sf. Fotini a fost una 
scandaloasă, cunoscută pe larg în comunitatea ei. În ciuda a toate acestea, era o persoană care avea 
căutări spirituale. Fusese cu mai mulți bărbați, dar era încă neîmplinită, dorind ceva mai înălțător. 
Ceea ce căuta era mântuirea. Ea a vrut să-l găsească pe Mântuitorul, pe Mesia, iar când în sfârșit L-
a cunoscut, viața ei s-a schimbat complet. Ea a devenit Fotini și este mereu pomenită și cinstită de 
Biserică.     

  
Obligată de lumina strălucitoare care îi lumina acum sufletul, s-a grăbit să împărtășească și 

altora din orașul Sychar ceea ce i s-a întâmplat. Ea i-a invitat în mod inteligent, astfel încât să îi facă 
curioși: „Veniţi de vedeţi un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva aceasta este 
Hristosul?” (Ioan 4:29). Scopul era să-i îndemne să-L întâlnească pe Hristos, Lumina lumii. Ce s-a 
întâmplat în continuare a fost uimitor! Oamenii din oraș au ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, după 
cum auzim în Evanghelie, mulți dintre samarinenii din acel oraș au crezut în El, datorită mărturiei 
femeii care a zis că „Mi-a spus tot ce am făcut vreodată”. (Ioan 4:39). Atunci i-au cerut lui Hristos 
să rămână cu ei, pentru a-L cunoaște mai bine. Timp de două zile, Domnul a rămas în orașul lor și i-
a învățat, după care „mulți au crezut pentru cuvântul Lui” (Ioan 4:41). 

 
Este important de menționat că Domnul nu a evitat-o pe această femeie care trăia o viață 

păcătoasă, dar El Însuși a inițiat conversația lângă fântâna lui Iacob. Chiar dacă Iisus știa totul 
despre această femeie, tocmai ei El i-a dezvăluit că El este Mesia, cel pe care lumea îl aștepta. 
Comportamentul Mântuitorului cu această femeie este un exemplu pentru mângâierea și alinarea pe 
care Domnul o oferă fiecărei persoane, indiferent de păcatele pe care le-au comis sau de reputația 
lor rea. Nu trebuie să fie ezitare pentru a face primul pas către Hristos, întrucât El așteaptă pe toată 
lumea, pentru a le oferi „apa vie” pentru a-și potoli setea și care va deveni în interiorul lor „izvor de 
apă curgătoare spre viaţă veşnică.. ”(Ioan 4:14). Nu va fi un izvor doar pentru acea persoană, ci și 
pentru toți cei din jurul lor, aproape și departe. Acest lucru s-a întâmplat cu femeia samarineană, 
care a ieșit imediat și a încurajat oamenii să se adune la Hristos, Izvorul Vieții. A dat roade în 
propria casă, inspirând credință și dragoste pentru Hristos în cele cinci surori și cei doi fii ai săi. 
După ce au primit botezul de la Sfinții Apostoli în ziua Cincizecimii, au decis să își dedice viața 
muncii misionare. Numele surorilor Sf. Fotini sunt: Anatoli („Estul”), Foto („Lumina”), Fotida 
(„Lumina”), Paraschevi („Pregătire”) și Chiriachi („Ziua Domnului sau Duminică”); numele fiilor 
ei sunt Ioses și Victor. Au pornit din Palestina, predicând cu fervoare mesajul mântuitor al lui 
Hristos. De acolo, au continuat până în Finicia, Siria, Egipt și Calcedon, unde au atras mulți. În cele 
din urmă, au primit coroanele strălucitoare ale martiriului în Roma, prin ordinul împăratului Nero. 
Datorită marii sale lucrări misionare, Sfânta Fotini a primit titlul de „Întocmai cu Apostolii”. 

 
Nu ne putem abține să nu fim uimiți, atunci când vedem evenimentele uimitoare care 

înconjoară acești oameni simpli. O femeie cu origini modeste își duce cele cinci surori și cei doi fii 
departe de casă, pentru a face o muncă misionară în cinci țări! Dând dovadă de o nesocotire 
completă a pericolului implicat, și nefiind descurajați de amenințarea cu tortura și moartea, au mers 
înainte. În final, și-au semnat mărturisirea de credință în Hristos cu propriul lor sânge. În acest mod 
Biserica s-a răspândit în întreaga lume, iar cei care suntem creștini astăzi, datorăm prețuire tuturor 



 

 

celor care pun în acțiune cuvintele Domnului „mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la 
toată făptura.”(Marcu 16:15). 

  
Iubiții mei frați și surori, pe măsură ce ascultăm aceste lucruri, îi admirăm pe Sfânta Fotini 

și familia ei pentru tot ceea ce au făcut și au suferit. Totuși, acest lucru nu este suficient. „Onoarea 
plătită unui martir”, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, „înseamnă imitarea unui martir”. Trebuie să o 
imităm pe Sf. Fotini pe cât posibil. Aceasta înseamnă a arde cu râvnă, pentru bucuria mântuirii pe 
care o găsim prin apropierea de Hristos. Înseamnă să transmitem această bucurie altor oameni, 
începând cu familiile noastre și apoi cu oamenii din propriile noastre comunități. Pentru a duce 
această bucurie oriunde ne putem găsi pe noi înșine, smeriți și fără pretenția de a fi experți sau 
profesori. Iar la timpul potrivit, exemplul nostru strălucitor poate ajuta să aducem alți oameni la 
Hristos și la Biserica Sa. După cum a scris Sfântul Pavel ucenicului său Sf. Timotei: „Făcând 
aceasta, te vei mântui pe tine, și pe cei care te ascultă” (1 Timotei 4:16). Amin. 


