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Τρίτη, 06 Σεπτέμβριος 2011 06:38 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2013 16:37

Η ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.

Η Αγία Φωτεινή έζησε και μαρτύρησε την εποχή του Νέρωνα που ήταν από τους
άσπονδους εχθρούς του χριστιανισμού. Ήταν η Σαμαρείτισσα που όταν έγινε χριστιανή και
βαπτίστηκε, ονομάστηκε Φωτεινή. Έγινε δηλαδή από σκοτεινή που ήταν, φωτεινή. Ήταν μια
γυναίκα αμαρτωλή, που όμως είχε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, να συνομιλήσει με τον
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Κύριο μας « στο φρέαρ του Ιακώβ».
Μια μέρα, στο φρέαρ της Συχάρ, πήγε η Σαμαρείτισσα να γεμίσει τη στάμνα της νερό και
συναντήθηκε με ένα ξένο άνδρα, που δεν τον ήξερε. Εκείνος όμως την ήξερε, γιατί όλη της η
ζωή και η ελάχιστη λεπτομέρεια, ήταν μπροστά Του γυμνή και ολοφάνερη. Δεν την εκθέτει
όμως, αλλά ούτε και την προσβάλλει, γιατί δεν της είπε πως είναι πολύγαμη και πως τώρα
ζει παράνομη ζωή. Η αγάπη δεν τα επιτρέπει αυτά, γιατί « πάντα στέγει» δηλαδή όλα τα
σκεπάζει. Τη βλέπει όμως, ότι έχει ανάγκη όχι μόνο από τη δροσιά του πηγαδιού, αλλά και
από το « ζών ύδωρ» του Αγίου Πνεύματος, για να δώσει ζωοποιό κίνηση στη νεκρωμένη
ψυχή της.
Ο άγνωστος ξένος κουρασμένος όπως ήταν, αλλά και διψασμένος της ζήτησε λίγο νερό να
του δώσει και εκείνη παραξενεύτηκε που ένας Ιουδαίος της απηύθυνε το λόγο. Εκείνος της
αποκρίθηκε ότι αν ήξερε ποιος είναι, θα του ζητούσε αυτή το νερό που δεν τελειώνει ποτέ,
που όταν το πιεί κάποιος δε ξαναδιψά. Μετά από αρκετή ώρα συνομιλίας αντιλήφτηκε ότι ο
ξένος αυτός διαφέρει από τους άλλους Ιουδαίους και του λέει: « Νομίζω ότι είσαι
προφήτης, γι’ αυτό θέλω να μου λύσεις ένα μεγάλο ζήτημα, που μας έχει χωρίσει σε δύο
θρησκευτικές παρατάξεις. Η μία υποστηρίζει ότι το Θεό πρέπει να λατρεύουμε μόνο στο
Ναό του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα και η άλλη, ότι πρέπει να το λατρεύουμε μόνο στην
κορυφή του όρους Γαριζίν, όπου είναι ο ναός ο δικός μας. Ποιό από τα δύο είναι το σωστό;
». Ο ξένος της απαντά ότι είναι λάθος και τα δύο, γιατί ο Θεός δεν περιορίζεται σε ένα
σημείο της γης και είναι παρών παντού σ’ ολόκληρο το σύμπαν, γιατί είναι « Πνεύμα ο Θεός,
και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν». Η Σαμαρείτισσα,
έξυπνα του απάντησε: « Αυτά που λες είναι δύσκολα για μένα να τα καταλάβω. Αλλά
ελπίζω ότι θα μας τα εξηγήσει όλα εκείνος που περιμένουμε, ο Μεσσίας, ο λεγόμενος
Χριστός». Τότε παίρνει την απάντηση « Εγώ ειμί , ο λαλών σοι».
Η Σαμαρείτισσα πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε αργότερα την ημέρα της
Πεντηκοστής από τους Αποστόλους και ονομάστηκε Φωτεινή. Μαζί της δε βαπτίστηκαν και
οι δύο γιοί της καθώς και οι πέντε αδελφές της, που την συνόδευσαν και κήρυξε το λόγο του
Χριστού στη Συρία, στη Φοινίκη, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο και τελικά έφθασε στη
Ρώμη, όπου αυτοκράτορας ήταν ο Νέρωνας που πολύ γρήγορα έμαθε για τη δράση τους.
Τους κάλεσε λοιπόν αμέσως και στην προσπάθειά του να τους πείσει να αλλάξουν πίστη,
χρησιμοποίησε όσα δόλια μέσα και όσα βασανιστήρια του ήταν γνωστά. Όμως, τόσο η Αγία
Φωτεινή, όσο και οι υπόλοιποι μάρτυρες δε λύγισαν ούτε στιγμή και συνεχώς δοξολογούσαν
τον Ιησού Χριστό.
Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων όλοι τους έμεναν ανέπαφοι, κάτι που πείσμωνε το
Νέρωνα αλλά ταυτόχρονα έκανε πολλούς απ’ αυτούς που έβλεπαν τα θαύματα να
πιστέψουν στο Χριστό και να βαπτιστούν χριστιανοί. Μετά όμως από τα ατέλειωτα
βασανιστήρια που τους εφάρμοσαν, η Αγία Φωτεινή φυλακίστηκε και μέσα στη φυλακή
παρέδωσε τη ψυχή της στον Κύριο.
Τη μνήμη της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος τη γιορτάζουμε στις 26 Φεβρουαρίου και
την Κυριακή της Σαμαρείτιδος που είναι η Ε΄Κυριακή μετά το Πάσχα.

Απολυτίκιο της Αγίας Φωτεινής:

Την πηγήν δεξαμένη της σοφίας και χάριτος, εκ χειλέων Κυρίου, Φωτεινή Ισαπόστολε,
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νομίμως ηγωνίσω πανοικεί, και νέμεις φωτισμόν παρά Θεού,τοις προστρέχουσι τη σκέπη
σου τη σεπτή, και ευλαβώς βοώσί σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε
στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου,χάριν ημίν και έλεος.

Ακούστε το απολυτίκιο της Αγίας:

ΠΗΓΕΣ:

1). Βίοι Αγίων εκδόσεις Ματιά. www.matia.gr
2). Χίος Εφημερίδα « ΑΛΗΘΕΙΑ». www.alithia.gr
3). Κυριακή της Σαμαρείτιδος. www.synaxaristis.com
4).Απολυτίκια Αγίων,Byzmusic.gr, π. Νικόδημος Καβαρνός

To βίο της Αγίας Φωτεινής τον αφιερώνω σ’ όσες φέρουν βαπτιστικά το όνομα της Αγίας,
στην εγγονή μου Μαρκέλλα και στους γονείς της, να τους προστατεύει στη ζωή, η Χάρη της
Αγίας Φωτεινής.

Βασιλείου.
Λυκείου Σπηλίου.

Σπήλι, Ιούλιος 2011.
Σταυριανάκης Κωνσταντίνος του
Θεολόγος, πρώην Διευθυντής, Γενικού
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