
 

 

PREDICA PENTRU SFANTUL MARTIR  METODIE 
EPISCOP DE PATARA. Sărbătorită pe 20 iunie 

(21/06/2020) 
  
Pe 20 Iunie, Biserica onorează memoria Sfântului Metodie, Episcop de Patara din Licia, cunoscut și 
ca locul de naștere al Sfântului Nicolae al Mirei. Sfântul Metodie s-a ridicat la un loc înaintea 
Sfântului Nicolae, în timpul ultimei mari persecuții a creștinilor de către împărații romani. I s-au dat 
daruri spirituale și intelectuale rare de la Dumnezeu, posedând o mare cunoaștere a filosofiei și 
teologiei. Cu aceste daruri a apărat doctrina ortodoxă, dând putere creștinilor. Temelia pentru 
aceasta a fost stabilită în copilăria sa, unde a participat cu credință la închinarea divină a Bisericii. 
Această credință vie, combinată cu elocvența sa, l-a făcut una dintre cele mai importante figuri 
teologice și ecleziale din Biserica timpurie. 
  
Când Sfântul Metodie a fost ales Episcop de Patara, el a întreprins cu zel îngrijirea sufletelor care i-
au fost încredințate de Domnul nostru Iisus Hristos, Care este Cel Mai Înalt Episcop. Cu predicile 
sale inspirate și viața sfântă, el a dat totul pentru educația și hrana spirituală a turmei sale. Acest 
lucru nu a fost limitat doar la propria sa Eparhie și regiune, ci a mers oriunde a fost nevoie pentru a 
apăra credința de detractori si eretici. Această misiune de predicare în apărarea Ortodoxiei pare să fi 
ajuns chiar și in Partea Pamfiliei. Vestea activităților sale a ajuns la autoritățile romane, care la 
sfârșitul secolului al III-lea încă persecutau creștinii. Pentru ei, episcopul de Patara a fost un dușman 
al Romei, așa că au ordonat execuția lui. Detaliile Martiriului Sfântului Metodie  nu au supraviețuit, 
stiindu-se doar că a fost decapitat, păstrandu-si credința până la sfârșit. Prin daruirea sufletului său 
sfințit Domnului ,în acest fel, veșmintele sale au fost facute din purpura regala cu sânge de martir. 
Acest lucru a fost declarat ca a avut loc în jurul anului 310 AD. 
  
Din multele învățături benefice ale Sfântului Metodie, putem alege două care ne interesează chiar și 
astăzi. În primul rând, valoarea de puritate și virginitate, care este atât de ușor de respins în 
timpurile moderne. El explorează această temă într-una dintre lucrările sale supraviețuitoare, sub 
forma unui dialog modelat pe "Simpozionul lui  Platon”,  și se numește  Simpozionul (Banchetul) 
celor Zece Fecioare.Acesta este povestit prin gurile a zece fecioare, care vorbesc fiecare la rândul 
lor, oferind unealta literara  pentru Sf. Metodie pentru a predica despre virtutea cerească a 
virginității ("Parthenia / Parthenos" în limba greacă). Este un mare dar, care poate duce la 
incoruptibilitate și asemănare cu  "Fecioara originală ", Cine este Hristos. De asemenea Sfântul 
Metodie ,puncteaza faptul că puritatea nu este doar despre reținere sexuală, dar si evitarea tuturor 
relelor. Este o bătaie de joc să se renunțe la sexualitatea fizică în timp ce nu pasteraza gura, ochii, 
urechile, mâinile, sau inima pure, sau pentru a lăsa aroganța și furia să isi faca loc. El are o laudă 
mare pentru virginitate, declarănd, de asemenea, că Sfânta Căsătorie poate fi un mijloc de a atinge 
perfecțiunea. El asemuia virginitatea cu mierea,dar imediat sublinia faptul că, deși mierea este mai 
dulce și mai plăcută decât alte lucruri, asta nu înseamna că totul altceva este amar. Puritatea într-o 
relație de cuplu creștin asigură dragostea lor reciprocă, unitatea și uniunea pe tot parcursul vieții. 
  
Cealaltă problemă care i-a preocupat nu numai pe teologi, ci și pe filosofi (de la Platon până în 
prezent) este originea răului. Este sursa de multă suferință în lume, dar Sf. Metodie ne amintește că 
Dumnezeu Atotputernicul nu a creat răul. Ceea ce Dumnezeu a creat a fost numai bine, așa se spune 
în Scripturi: Si a privit Dumnezeu toate cate a facut si iata erau bune foarte.(Facerea 1:31).  Răul a 
venit în lume prin manipulările lui Lucifer însuși, care a fost inițial creat de Dumnezeu ca un înger 
bun, la fel ca toti ceilalti. Din păcate, el s-a întors de la Dumnezeu, aducând cu el toți îngerii care 
aparțineau ordinului său. Acest lucru a dus la transformarea lor în spirite rele, plasându-se în 
opoziție cu Dumnezeu și cu toate lucrările Sale. Invidios pe Adam și Eva, Satana a intrat în Paradis 



 

 

și, prin viclenia sa, i-a ispitit să-L respingă și pe Dumnezeu. Ei au ales să facă acest lucru, iar 
consecința acestei acțiuni a fost că răul s-a răspândit nu numai în rasa umană, ci și în întreaga lume. 
Sfântul Apostol Pavel scrie despre rodul acestui rău, care a venit din căderea lui Adam și a Evei: " 
Caci stim că toata faptura impreuna suspina si impreuna are dureri 3până acum" (Romani 8:22). 
  
Dragii mei frați și dragile mele surori, haideți să reflectăm asupra binecuvântării căci puritatea este 
pentru noi, atât fizică, cât și mentală. Avem o mare responsabilitate de a folosi darurile pe care 
Dumnezeu le-a dat, pentru că El ne-a eliberat și avem posibilitatea de a alege să facem ceea ce 
dorim. Aceasta înseamnă, de asemenea, că suntem responsabili pentru consecințele deciziilor 
noastre. Când decidem să-L îmbrățișăm cu credință pe Hristos, alegând binele, este o certitudine că 
vom avea bucurie, atât aici, cât și în eternitate. Fie ca Domnul, cu mijlocirile Sfântului Martir  
Metodie, să ne călăuzească întotdeauna în deciziile și acțiunile noastre, astfel încât să facem 
alegerile corecte. Amin.     
  


