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e este podoaba în lume ºi frumuseþea înºe-
lãciunii faþã de veºtejirea spre moarte a sufle-
tului, spre osânda întinãciunii prin faptele rele?
Unul ca acesta, fiind spurcat, este departe de a
stârni spre dragoste frumuseþea Mirelui celui fãrã
de moarte. Nu este, oare, necuvios aceasta, cã fru-
mosul chipul al Ziditorului este înfrumuseþat cu
podoabe stricãcioase ale trupului ºi nu mai oglin-
deºte Cuvântul unit cu raþiunea, pentru ca prin
aceasta, oglindind slava Domnului, sã formãm
în noi înºine acest chip, din slavã în slavã? Cãci
nu ca sã ne aruncãm în relaþii spre amestec ruºinos,
ci frumuseþea sufletului trezeºte dragostea faþã de
Dumnezeu pentru adevãr, blândeþe ºi dreptate.

Cãci iatã, Domnul, vrând sã ne arate nouã
nunta sufletului purtãtor de Dumnezeu ºi împodobit
întru nestricãciune, zice: „Asemenea este Împãrãþia
cerurilor cu zece fecioare, care, luându-ºi cande-
lele lor, au ieºit întru întâmpinarea Mirelui”1. ªi
nu a comparat slãvitã Împãrãþia Lui cu avuþii
sau frumuseþi, fiindcã acestea, stricãcioase fiind,
trec repede ºi fac sufletul întinat ºi neîmpodobit
pentru El. Iar numele fecioriei este curãþie ºi uºu-
rare trupului, bunã mireasmã curatã ºi cort purtãtor

1 

1 Mt. 25, 1.

C

* Fragmentele din aceastã secþiune fac parte din volumul
Sfântul Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat, Cuvinte
ascetice, traducere de Laura Enache, Editura Doxologia,
Iaºi, 2013.
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de Dumnezeu. Cãci fericiþi sunt cei care-ºi pãs-
treazã trupul curat, fiindcã aceºtia vor fi templu
al lui Dumnezeu.

Cuvântul al XIX-lea, 1-2

omnul cu multe îndemnuri ºi mustrãri ºi
cu certare pentru iubirea de argint ºi desfãtarea
veacului acestuia, deplângându-ne pe noi, zicea:
„Vai vouã, bogaþilor, cã vã luaþi pe pãmânt mân-
gâierea voastrã! Vai vouã, celor ce sunteþi sãtui,
cã veþi flãmânzi! Vai vouã, celor ce astãzi râdeþi
cã veþi plânge ºi vã veþi tângui, vai vouã când

toþi oamenii vã vor vorbi de bine!”2. Cãci bogaþii
la iubirea de argint împletesc ºi meºteºugirile
diavolului. Cãci pe unii îi vãd în aur ºi în slavã
omeneascã ºi îi acoperã cu cinste. De ceilalþi se
ruºineazã ca de niºte sãraci. ªi uneori se folosesc
de frumuseþea trupurilor pentru dragoste, pentru
plãcerea întinãciunilor ºi despoaie viaþa sãracului.
Altãdatã se jurã îndatã, insultând nunta, trãiesc
fãrã de rânduialã ºi, sãvârºind ruºinea, nu se sfiesc
de adulter. ªi trupurile ºi le desfatã cu mâncãruri
grase, ca în ziua tãierii. ªi se folosesc de vinuri
scumpe pentru desfrâu. Pentru aceasta, vai celor
bogaþi cã-ºi iau pe pãmânt mângâierea lor. Cãci
fie vãd nãdejdea lor ºi luptã împotriva lui Dum-
nezeu prin cuvinte de hulã, fie ajung la poftã ºi
sunt stãpâniþi de nebunia cea împotriva lui Dum-
nezeu cutezãtoare, ºi cuvintele drepte le batjocoresc.

2 Lc. 6, 24-26.
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Cãci pãrtinesc pentru daruri pe nelegiuit, iar pe
cuvios ºi pe cel blând îl asupresc. Pe orfan îl
sufocã spre pradã, iar pe vãduvã spre rãpire cu
nedreptate o lovesc ºi o ucid cu vicleºug, pe ru-
gãtorul nevoiaº îl nimicesc, pe datornic îl lipsesc
de pâine, judecã mincinos ºi osândesc în chip
mincinos ºi spun fãrãdelegi ºi, minciuni grãind,
osândesc pe nevinovaþi ºi râd, necinstindu-i, de
sufletele drepþilor, împrumutã cu arvunã ºi cu
înscrisuri de fier ºi cer dobândã din nedreptate.
La fel, plãsmuind  zapisuri, uitã de legea Celui
Preaînalt.

Cuvântul al XVI-lea, 1

ãgeata vânãtorului de pãsãri doboarã uliul
din înãlþime, la fel ºi monahul prin mândrie cade
din ceruri. Vinul amestecat cu apã caldã este mai
bun la gust, iar faptele monahului sunt mai bine
primite, când sunt amestecate cu învãþãturile
credinþei ºi cunoºtinþa adevãratã. Untdelemnul
se separã de apã ºi postul spurcat al celui nedrept
nu se apropie de Dumnezeu. Leul rage dupã pradã,
aºa ºi pizma monahului, spre rãpirea aproapelui.
Þapul pãros se aratã bun la vedere, la fel ºi tina
monahului, prin slavã deºartã. Oaia care sare pe
alãturi are lâna nefolositoare celui ce o are, ºi
monahul tuns fãrã psalmodie nu se va zidi în
Dumnezeu. Stea de stea se deosebeºte în slavã
dupã vederea luminii, la fel ºi monahul se deo-
sebeºte de fraþi prin îndreptarea covârºitoare a

S
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virtuþilor. Trestia plecatã de vânt rãmâne nevã-
tãmatã, iar supunerea monahului îi aºeazã sufletul
în ceruri. Izvorul cel veºnic adapã sufletele multora
ºi învãþãtura monahului virtuos îngraºã oasele
bãrbaþilor. Casa care are temelie pe stâncã rãmâne
neclintitã la ploaie, la revãrsãrile râurilor ºi la vânt,
iar monahul întãrit pe piatra credinþei se aratã
încercat sã nu se clatine de meºteºugirile înºelãrii
în amãgirea oamenilor.

Cuvântul al IV-lea, fragment

iavolul de la început pãcãtuieºte ºi pãcãtoºii
împreunã cu el vor fi osândiþi. Faptele rele ºi ne-
buneºti se fac în întuneric ºi vor primi rãsplatã
în întunericul cel mai dinafarã. Tunete, fulgere,
ploaie, soare, lunã, stele, schimbãrile cerului ºi vãz-
duhului, pãmântul ºi cele de pe pãmânt, izvoarele
ºi ºuvoaiele s-au slobozit ºi noi nu am voit sã
punem capãt relelor noastre. Cuvântul Psalmistului
l-am dispreþuit ºi teatrul l-am lãudat. De la dum-
nezeiasca citire ne astupãm urechile, dar ne des-
chidem urechile spre auzirea vorbelor de ruºine.
Am urât adevãrul din mustrare, ºi minciuna din
laudã am iubit-o, ne-am lipsit de slavoslovia ºi
mulþumirea cea cãtre Dumnezeu, dar ne-am îngrijit
de bãrbi. Nu putem arãta nici un semn al virtuþii;
veºmintele noastre le-am distrus prin lenevire.
Sã plângem, aºadar, iubiþilor, fiindcã suntem ne-
pãsãtori faþã de atâta slavã, fiindcã ne îndreptãm
spre atâta deºertãciune.

Cuvântul al XXX-lea, 8-9
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