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Cuviosul Pimen era de neam egip -
tean. El, luând pe cei şapte fraţi ai

lui, s-a dus în una din mănăstirile vie ţui -
torilor din pustia Egiptului şi s-a făcut mo -
nah împreună cu dânşii. După câţiva ani,
maica lor văduvă, pornindu-se din fireasca
dragoste către fiii săi, s-a dus la dânşii, vo -
ind să-i vadă; dar nu s-a învrednicit de ve -
de rea feţei lor. Ducându-se ea la bise ri că,
aştepta venirea lor; dar când ei au venit la
biserică şi ea li s-a arătat lor, atunci ei au
fugit înapoi şi, intrând în chilie, au încuiat
uşa. Apropiindu-se ea de uşă, a început a
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bate şi a-i striga de afară, plângând cu u mi -
linţă. Dar ei nu i-au deschis, nici nu i-au
răspuns. Femeia plângând mult la uşa chi -
liei lor, a auzit-o părintele Anuvie, fratele
lor cel mai mare, şi, intrând la dânşii pe al -
tă uşă, a zis către Pimen: „Ce să facem cu
bătrâ na aceasta care plânge şi nu se duce de
aici?”

Pimen, sculându-se şi apropiindu-se
de uşă, a zis: „Bătrâno, pentru ce plângi?”
Ea, auzindu-i glasul şi nevăzându-l, fiind
u şa închisă, a zis: „Voiesc să vă văd, fiii
mei. Nu sunt eu maica voastră? Nu v-am a -
ple  cat la pieptul meu şi v-am hrănit?
Acum, fiind la bătrâneţile cele de pe urmă,
m-am tulburat mai mult auzind glasul tău
şi neputând să te văd, deci aş voi să vă văd,
mai înainte de a mă sfârşi”. Pimen i-a zis:
„Aici voieşti să ne vezi, sau în veacul ce va
să fie?” Ea a zis: „O, fiilor, dacă aici nu vă
voi vedea, oare acolo vă voi vedea?” Pimen
a zis: „Dacă vei răbda cu mărime de suflet
să nu ne vezi aici, acolo cu adevărat ne vei
vedea, că aşa nădăjduim noi spre iubirea
de oameni a lui Dumnezeu”. Ea, auzind
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ce le grăite, a zis: „Dacă, cu adevărat, vă voi
vedea acolo, atunci nu voiesc să vă mai
văd aici!” Deci, ea a plecat cu bună nă dej -
de, bucurându-se şi voind ca mai bine să-i
vadă în viaţa ce va să fie, decât în această
via ţă vremelnică.

Fericitul Pimen, petrecându-şi zilele şi
anii în pustniceştile nevoinţe şi stăruind
neîncetat în rugăciuni, sporea în faptele
monahiceşti cele bune şi se întărea cu aju -
to rul lui Dumnezeu asupra nevăzutului
po trivnic; iar trupul, care se lupta asupra
duhului, îl omora şi îl obosea prin multe
osteneli ca pe un rob. Deci, supunându-l
duhului în slujbă, s-a suit la vârful nepă -
timirii şi a fost mare între părinţii pust -
nici, ca cel desăvârşit în fapte bune.

Într-o vreme oarecare, mai-marele ace -
lei ţări a voit să-l vadă pe părintele Pimen.
Deci, a trimis la dânsul un vestitor, rugân -
du-l să nu-l oprească de a veni la dânsul.
Stareţul s-a mâhnit foarte mult, şi se gân -
dea în sine şi zicea: „Dacă aceştia vor înce -
pe a veni la mine şi a mă cinsti, apoi vor
începe a veni la mine şi mulţi oameni din
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popor, care mă vor supăra, îmi vor strica li -
niştea şi mă vor lipsi de darul smereniei,
pe care cu multă osteneală l-am câştigat
din tinereţe prin dumnezeiescul ajutor;
deci, voi cădea în cursa mândriei”.

Gândind el în sine aşa, n-a voit să-l va -
dă pe mai-marele acelei ţări, şi l-a rugat
prin acelaşi vestitor să nu vină la el, că nu
poate să-l vadă, mai ales că se va duce din
locul acela. Acel stăpânitor s-a mâhnit de
un răspuns că acesta şi a zis: „Pentru pă ca -
tele mele nu m-am învrednicit a vedea pe
omul lui Dumnezeu!” Deci, dorind el foar -
te mult ca, prin orice întâmplare, să vadă
pe sfântul stareţ, a aflat un meşteşug ca
acesta. A prins pe fiul surorii stareţului şi
l-a închis în temniţă, ca şi cum ar fi făcut o
faptă rea, nădăjduind că stareţul va mijloci
către dânsul pentru nepotul său, şi aşa îl
va vedea. El a zis către slugile sale: „Dacă
va veni părintele Pimen, îndată voi elibera
pe tânăr; iar dacă nu va veni, atunci nu voi
lăsa nepedepsit pe cel ce a greşit, pentru că
greşeala lui este mare”.
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Auzind aceasta maică tânărului, sora
lui Pimen, a alergat degrabă în pustie la
fratele său şi, ajungând la sihăstreasca lui
chilie, a început să bată în uşă şi să-l roage
cu multă tânguire ca să se ducă la stă pâni -
torul acelei ţări, să-l roage să-l elibereze pe
fiul ei, că el a făgăduit că, dacă se va duce
la el, va lăsa liber pe cel legat. Sfântul sta -
reţ nu i-a deschis uşa, nici nu i-a răspuns.
Sora sa, bătând mult cu rugăminte şi cu la -
crimi şi văzându-se neauzită, a început a
de făima şi a-l ocărî, zicându-i: „Nemilos ti -
vule, neîndurătorule, împietritule, ne dum -
 ne zeiescule şi răule cu obiceiul, cum nu te
înduplecă spre milă tânguirea mea cea cu
atâtea lacrimi, că fiul meu, pe care singur îl
am, este în primejdie de moarte?” Stareţul
a trimis pe un ucenic să-i zică: „Du-te de
aici, că Pimen nu are copii şi nu-l doare
pentru aceea”. Sora sa s-a întors cu amar,
tânguindu-se şi defăimând pe fratele său.

Stăpânitorul acelei ţări, auzind de a ceas -
ta, a zis către prietenii săi: „Spuneţi sta re -
ţului, ca măcar o scrisoare de rugă min te să
scrie către mine, şi voi elibera pe nepotul
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său!” Pentru aceea mulţi au sfătuit pe sfânt
să scrie acelui stăpânitor. Deci, sta reţul a
scris astfel: „Poruncească stăpâ nirea ta să
cerceteze bine pricina tânărului cel greşit,
şi de se va afla ceva într-însul vred nic de
moarte, să moară, ca, prin pedeapsa cea
vremelnică, să scape de chinurile cele veş -
nice; iar de nu se va afla vinovat de moarte
cel greşit, atunci, nepedepsindu-l, să-l
eliberezi!” Mai-marele acelei ţări, citind
scrisoarea stareţului, s-a minunat de mări -
mea de suflet cea îmbunătăţită şi de soco -
teala acelui bărbat; şi, cunoscându-l că este
adevărat plăcut al lui Dumnezeu, îndată a
eliberat pe tânărul acela.

Au venit odată nişte eretici la Avva
Pimen şi au început a grăi de rău pe arhi -
episcopul Alexandriei, cum că de la preoţi
are hirotonia. Iar bătrânul, tăcând, l-a che -
mat pe ucenicul său şi i-a zis: „Pune masa
şi fă-i să mănânce şi-i trimite cu pace”.

Cuviosul Pimen, fugind de slava cea de -
 şartă şi de cinstea omenească, s-a dus aiu  rea.
El a umblat prin diferite locuri mulţi ani.
Apoi, sălăşluindu-se iar în pus tia Egip -
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tului, a petrecut într-însa până la bătrâneţe,
prin osteneli pustniceşti plăcute lui Dum -
nezeu, fiind părinte multor mo nahi.

Deci cuviosul, învăţând pe ucenici
des pre smerita cugetare, după cum şi
singur era smerit cugetător, le-a adus lor
spre pildă o povestire despre un stareţ
oarecare - poate chiar despre el însuşi -,
zicând: „Un monah egiptean, nu demult,
petrecea la un loc liniştit aproape de Con -
stantinopol, având şi o chiliuţă mică. S-a
întâmplat de a trecut pe acolo drept cre din -
ciosul împărat Teodosie cel Tânăr, care, în -
ştiinţându-se că acolo petrece un monah, a
lăsat pe toţi care erau cu dânsul şi, schim -
bându-se ca unul din ostaşii săi cei simpli,
s-a dus la chilia stareţului şi a bă tut la uşă.

Monahul, deschizându-i uşa, nu l-a cu -
noscut că este împărat, şi l-a primit ca pe
un ostaş simplu. După facerea rugăciunii a
stat, iar împăratul a început a-l întreba:
«Pă  rinte, cum petrec părinţii care sunt în
Egipt?» Monahul a zis: «Toţi se roagă pen -
tru mântuirea voastră». Atunci împă ratul,
privind prin odaia stareţului, nu a văzut
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nimic, decât numai o coşniţă spânzurată la
perete şi într-însa puţină pâine uscată şi a
zis către stareţ: «Părinte, dă-mi binecuvân -
tare ca să gust puţin». Atunci stareţul sâr -
gu indu-se îndată, a turnat apă şi sare în
blidişor, apoi, punând nişte bucăţi de pâi -
ne uscată, au mâncat împreună, apoi i-a
adus împăratului să bea un pahar cu apă.

După aceasta, împăratul i-a zis lui:
«Oa re ştii cine sunt eu?» Atunci i-a grăit
lui: «Eu sunt împăratul Teodosie». Auzind
aceasta, stareţul îndată i s-a închinat lui.
Iar împăratul a zis către dânsul: «Fericiţi
sunteţi voi, monahii, fiind liberi de grijile
tulburătoare ale lumii acesteia; deci, a -
vând viaţă fără de gâlceavă, vă îngrijiţi nu -
mai de mântuirea sufletelor voastre, cum
să câştigaţi viaţa cea veşnică şi cereştile
bu nătăţi. Cu adevărat îţi spun ţie, că eu în
împărăţie m-am născut şi acum sunt îm -
părat, dar niciodată n-am mâncat pâine cu
aşa dulceaţă, şi nici nu am băut apă, pre -
cum am mâncat şi am băut astăzi!»

Stareţul i-a zis lui: «De vreme ce noi,
monahii, toate mîncărurile noastre le fa -
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cem cu rugăciune şi cu binecuvântare, de
aceea, chiar proaste de sunt ele, se prefac
totuşi în hrană dulce; iar în casele voastre,
toată osteneala mâncărurilor făcându-se
fără rugăciune, cu multă gâlceavă şi cu
vorbe deşarte, de aceea bucatele voastre
nu primesc îndulcitoarea binecuvântare».
Apoi împăratul, sărutând pe stareţ, s-a
dus. El a început de atunci a cinsti foarte
mult pe monahul acela; iar stareţul, te mân -
 du-se de înălţarea cea pierzătoare şi de
mândrie, că nu cumva pentru cinstea o me -
nească să-şi piardă smerenia sa şi să se lip -
sească de darul lui Dumnezeu, s-a scu lat
de acolo, a fugit şi s-a dus iarăşi în Egipt.

Sfântul Pimen, spunând ucenicilor săi
o povestire ca aceasta, îi povăţuia la sme -
renie şi la abaterea de la cele deşarte, de la
laude şi de la cinstiri, care nu aduc folos
monahilor, ci numai pagubă. Îi mai învăţa
încă pe ei şi celelalte fapte bune. Deci, în -
vă ţătura lui era lucrătoare şi putea pe toţi
să-i povăţuiască spre mântuire. Că, pre -
cum viaţa lui cea asemenea cu îngerii era
chip al faptei bune, tot asemenea şi cu vân -
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tul lui era tuturor de folos. La el veneau nu
numai noii începători, ci şi cei ce îmbă trâ -
niseră în călugărie; şi, întrebându-l despre
folos, primeau de la dânsul răspunsuri în -
ţe lepţite de Dumnezeu, spre zidirea sufle -
te lor lor. Ei le scriau pe ele în cărţile părin -
ţilor, dintre care unele se povestesc şi aici.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen, zi -
când: „Cum se cuvine să stăm în chilie?” I-
a răspuns lui: „A şedea în chilie, cea la
arătare este: rucodelia (lucrul mâinilor), a
mânca o dată în zi, a tăcea şi a citi. Iar în
ascuns a spori în chilie, aşa este: a purta
prihănirea de sine în tot locul, oriunde vei
merge, a nu te lenevi de ceasul slujbelor
bi sericeşti şi de cele ascunse. Iar de se va
întâmpla în vreo vreme a şedea fără ru co -
delie, intrând la slujbă, fără tulburare să
săvârşeşti pravila, iar sfârşitul acestora,
tovărăşie bună câştigă şi te depărtează de
cea rea; căci omul care îşi păzeşte rân -
duiala sa, nu se tulbură”.

Odată, un frate i-a spus Avvei Pimen,
zicând: „De voi vedea vreun frate, despre
care am auzit vreo greşeală, nu vreau să-l
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bag pe el în chilia mea; iar de voi vedea
vreunul bun, mă bucur împreună cu el”. I-
a zis lui bătrânul: „De faci fratelui celui
bun puţin bine, îndoit fă cu celălalt, că
ace la este cel neputincios. Căci era cineva
într-o obşte, anume Timotei, şi auzind e -
gu menul veste de un frate pentru o ispită,
l-a întrebat pe Timotei de el. Iar acesta
spu  nându-i despre ispita fratelui, egu me -
nul l-a sfătuit să-l scoată afară din obşte.

Deci, după ce l-a scos, s-a pus ispita
fra  telui asupra lui Timotei, până ce s-a pri -
mejduit. Şi plângea Timotei înaintea lui
Dumnezeu, zicând: «Am greşit, Doamne,
iartă-mă!» Şi i-a venit lui glas, zicând: «Ti -
motei, să nu socoteşti că această ispită ţi-
am făcut ţie pentru altceva, decât numai că
ai trecut cu vederea pe fratele tău în vre -
mea ispitei lui»”.

Apoi fratele l-a întrebat: „Dar dacă voi
vedea greşeala fratelui meu, oare mi se
cade mie să-l acopăr pe el?” Iar el i-a zis
lui: „De vom acoperi greşelile fratelui şi
Dumnezeu le va acoperi pe ale noastre; şi
oricând o arătăm pe a fratelui şi Dumne -
zeu o arată pe a noastră”.
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Trecea odată Părintele Pimen cu Avva
Anuv prin părţile Diolchiei. Şi venind îm -
prejurul mormitelor, au văzut o femeie
cum plit rupându-se şi plângând cu amar.
Şi stând, luă aminte la dânsa şi păşind pu -
ţin mai înainte, s-au întâlnit cu unul şi l-a
întrebat pe el Avva Pimen, zicând: „Ce are
femeia aceasta, căci cu amar plânge?” Şi i-a
zis lui: „A murit bărbatul ei şi fiul şi fra te -
le”. Şi răspunzând Avva Pimen, a zis că tre
Avva Anuv: „Îţi zic ţie, că omul, de nu va o -
morî toate voile trupului şi nu va ago ni si
plânsul acesta, nu poate să se facă că lugăr.
Că toată viaţa lui şi mintea la plâns este”.

Întâmplatu-s-au unii din părinţi de au
venit în casa unui iubitor de Hristos, între
care era şi Avva Pimen. Şi când mâncau ei,
s-a pus înaintea lor carne şi au mâncat toţi,
afară de Avva Pimen. Şi se mirau bătrânii
că nu mânca, ştiind ei dreapta lui soco -
teală. Iar după ce s-au sculat de la masă, i-
au zis lui: „Tu eşti Pimen şi aşa ai făcut?”
Le-a răspuns lor bătrânul: „Iertaţi-mă, pă -
rinţilor, voi aţi mâncat carne şi nimeni nu
s-a smintit; iar eu de aş fi mâncat, fiindcă

14



mulţi fraţi vin aproape de mine, erau să se
vatăme, zicând: «Pimen a mâncat carne şi
noi să nu mâncăm?»” Şi s-au minunat de
so coteala lui cea dreaptă.

Un frate a zis către părintele Pimen:
„Părinte, mă tulbur şi voiesc să mă duc de
aici”. Stareţul a zis: „Pentru ce pricină vo -
ieşti să te duci?” Fratele a zis: „Aud cu vin -
te nefolositoare de la un frate care vie ţu -
ieş te aici şi mă smintesc”. Stareţul a zis:
„Nu sunt adevărate cele ce ai auzit”. Fra te -
le a zis: „Cu adevărat, părinte, sunt adevă -
ra te, că cel ce mi-a spus mie este credin -
cios”. Stareţul a răspuns: „Nu este credin -
cios cel ce ţi-a spus ţie, că, de ţi-ar fi fost
cre dincios, nu ţi-ar fi spus ţie unele ca
acestea, iar tu singur, nevăzând, să nu crezi
niciodată cuvintele cele auzite; că nici
Dumnezeu, auzind strigarea Sodomei, n-a
crezut, până ce singur S-a pogorât ca să
vadă cu ochii Săi. «Strigarea Sodomei şi
Gomorei şi greşelile lor s-au înmulţit la
Mine mai mult; deci, mă voi pogorî ca să
văd de este după strigarea lor». Fratele a
zis: „Părinte, eu cu ochii mei l-am văzut pe
el greşind”.
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Acestea auzindu-le stareţul, a căutat
spre pământ şi a luat de jos un pai mic şi a
zis fratelui: „Ce este acesta?” Fratele a zis:
„Acesta este un pai”. Atunci stareţul, că -
utând spre înălţimea casei şi arătând spre
bârna pe care era rezemat acoperişul, a zis:
„Dar aceasta ce este?” Fratele a răspuns:
„Aceasta este bârna”. Şi a zis stareţul către
frate: „Pune întru inima ta, că păcatele tale
sunt ca bârna aceea, iar greşeala fratelui de
care grăieşti este ca paiul acesta, şi nu vei
mai avea tulburare”.

Aceste cuvinte ale Sfântului Pimen au -
zin du-le părintele Sisoe, care se întâm pla -
se atunci şi dânsul acolo, s-a minunat şi a
zis către dânsul: „Cum te voi ferici pe tine,
părinte Pimene! Cu adevărat, ca nişte pie -
tre de mult preţ sunt cuvintele tale, pline
de har şi de slavă”. Atunci părintele Pimen
a grăit iarăşi: „Scris este că cele ce le-au
văzut ochii tăi, pe acelea să le mărturiseşti;
iar eu grăiesc vouă: chiar şi cu ochii de veţi
vedea, să nu credeţi îndată”. Apoi a spus o
întâmplare ca aceasta:

„Un frate oarecare a fost batjocorit de
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diavol printr-o nălucire ca aceasta: vedea
pe un oarecare frate făcând păcat cu o fe -
meie şi se tulbura cu gândul, luptându-se
cu patima poftei; deci, ducându-se, i-a lo -
vit pe ei cu piciorul său, zicându-le: «Lăsa -
ţi-vă de acum! Până când greşiţi?» Când,
iată că află snop de grâu, iar nu oameni.
Pen tru aceasta vă grăiesc vouă, că nu în da -
tă să credeţi, chiar şi cu ochii de aţi vedea”.

Au întrebat unii din părinţi pe Avva
Pimen, zicând: „De vom vedea vreun frate
păcătuind, voieşti să-l mustrăm?” Le-a zis
lor bătrânul: „Eu cu adevărat, de voi avea
trebuinţă să trec pe acolo şi-l voi vedea pă -
că tuind, trec pe lângă dânsul şi nu-l
mustru”.

Părintele Anuvie i-a zis lui: „Ce ai pu -
tea zice lui Dumnezeu, dacă ai vedea pe
cel ce greşeşte şi nu l-ai mustra pe el?” Pi -
men a răspuns: „Aş zice lui Dumnezeu:
«Doam ne, Tu ai poruncit: Scoate mai întâi
bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea să
scoţi şi paiul din ochiul fratelui. Deci, am
păzit cuvântul Tău»”.

Au venit unii din bătrâni la Avva Pi -
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men şi i-au zis: „De vom vedea pe fraţi că
dormitează în biserică, voieşti să-i îm bol -
dim ca să fie treji la priveghere?” Iar el le-
a zis lor: „Eu cu adevărat, de voi vedea pe
fratele că dormitează, pun capul lui pe
genunchii mei şi-l odihnesc”.

A întrebat un frate pe Avva Pimen,
zicând: „Mă văd pe mine că oriunde mă
duc, aflu sprijin”. I-a zis lui bătrânul: „Şi
cei ce ţin în mina sabie, au pe Dumnezeu,
Care îi miluieşte pe ei în această vreme.
Deci de vom fi treji, face cu noi milă Sa”.

Altul l-a întrebat: „Ce voi face ispitelor
acestora ce mă tulbură?” I-a zis lui bătrâ -
nul: „Să plângem înaintea bunătăţii lui
Dum nezeu cu toată osteneala noastră, pâ -
nă ce va face cu noi milă Sa!”

Zis-a Avva Pimen: „Mulţi din părinţii
noştri s-au făcut viteji la nevoinţă, însă
lim pezimea cugetelor prin rugăciune, u -
nul câte unul”. Apoi a zis: „Dacă omul se
va prihăni (învinui) pe sine, rabdă pretu -
tin deni”.

Zis-a iarăşi: „Unde inima ta nu are ves -
tire, nu lua aminte”.
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Zis-a iarăşi: „De te vei socoti pe tine de
nimic, vei avea odihnă, ori în ce loc te vei
afla”.

Zis-a iarăşi: „Voia, odihna şi obiş nuin -
ţa acestora surpă pe om”.

Zis-a iarăşi: „De vei tăcea, vei avea o -
dih nă în tot locul unde vei locui”.

Zis-a iarăşi: „Nu este călugăr cârtitor,
nu este călugăr cel ce răsplăteşte răul cu
rău, nu este călugăr mânios”.

Un frate iarăşi a întrebat pe părintele
Pimen, zicând: „Părinte, am făcut un păcat
greu şi voiesc ca trei ani să petrec în po că -
inţă”. Stareţul a răspuns: „Este mult!” Fra -
te le a zis: „Atunci porunceşte ca să mă po -
că iesc un an”. Stareţul iarăşi a răspuns:
„Este mult!” Auzind aceasta, ceilalţi fraţi au
zis: „Apoi până la patruzeci de zile se
cuvine a petrece în pocăinţă?” Iar stareţul
iarăşi a răspuns: „Este mult!” Şi a adăugat:
„Eu socotesc că de se va pocăi omul din
toată inima şi de va pune gând tare, ca de
acum să nu se mai întoarcă la păcat, apoi în
trei zile îi primeşte Dumnezeu pocăinţa lui!
Toate cele peste măsură sunt ale dracilor”.
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Alt frate a întrebat pe Cuviosul Pimen,
zicând: „Cum se cuvine să petreacă omul?”
Stareţul a răspuns: „Vedem pe Daniil că nu
s-a aflat asupra lui clevetire, decât nu mai
în slujbele Domnului Dumnezeului lui
petrecând”. Sfântul a arătat cu aceste cu -
vinte, că aşa se cade omului să vieţu ias că,
adică toată viaţa lui să nu fie altceva de cât
numai slujire către Domnul Dumnezeu.

Altul l-a întrebat: „Cum aş putea să mă
păzesc de vicleşugurile vrăjmaşilor?” Pă -
rin tele a răspuns: „Când căldarea are foc
dedesubt şi arde, nu îndrăznesc muştele
sau alte vieţuitoare să se atingă de dânsa;
iar când se răceşte, atunci şi muştele şed
pe dânsa, şi târâtoarele cad înăuntru. Aşa
şi monahul care se sileşte cu osârdie la
lucrurile cele duhovniceşti, vrăjmaşul nu
îndrăzneşte a se apropia şi a-l supăra; iar
cei ce petrec în nebăgare de seamă şi în
lenevire, vrăjmaşul se apropie cu înlesnire
de ei şi-i supără precum voieşte”.

Au întrebat oarecare părinţi pe Avva
Pimen: „Cine este cel ce zice: «Părtaş sunt
eu tuturor ce se tem de Tine?»" Şi a zis
bătrânul: „Duhul Sfânt este care zice”.

20



Zis-a Avva Pimen: „De vei vedea câte -
va lucruri şi vei auzi cuvinte, să nu le po -
ves teşti aproapelui tău, căci este surpare
de război”.

Un frate a venit la Avva Pimen şi i-a zis
lui: „Semăn ţarina mea şi fac dintr-însa
mi lostenie”. I-a zis lui bătrânul: „Bine faci!”
Şi s-a dus cu osârdie şi a sporit milostenia.
Şi a auzit Avva Anuv cuvântul şi i-a zis lui
Avva Pimen: „Nu te temi de Dumnezeu,
aşa grăind fratelui?” Şi a tăcut bătrânul.
După două zile a trimis Avva Pimen la
fratele şi i-a zis lui, auzind şi Avva Anuv:
„Ce mi-ai zis alaltăieri, că mintea mea era
aiurea?” Şi a zis lui fratele: „Am zis că se -
măn ţărâna mea şi fac dintr-însa milos te -
nie”. Şi a zis Avva Pimen: „Am gândit că
pentru fratele tău cel mirean ai grăit; iar
dacă tu eşti cel ce faci lucrul acesta, nu este
lucru călugăresc”. Iar el auzind, s-a mâh -
nit, zicând: „Alt lucru nu ştiu decât acesta
şi nu pot ca să nu semăn ţarina mea”.

Deci, după ce s-a dus, i-a făcut lui me -
ta nie Avva Anuv, zicând: „Iartă-mă!” Şi a
zis Avva Pimen: „Şi eu de la început ştiam
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că nu este lucru călugăresc, dar după so -
coteala lui am grăit şi m-am străduit spre
sporirea dragostei, iar acum s-a dus
mâhnit şi tot la fel face”.

Altul l-a întrebat despre gândurile cele
rele care năvălesc asupra lui, cum ar putea
să scape de dânsele. Sfântul a grăit: „Lu -
crul acesta este asemenea unui bărbat care
are foc în stânga şi un vas cu apă în dreap -
ta, şi, de se arde de foc, ia apă din vas şi-l
stinge. Focul închipuie gândurile cele rele
pe care vrăjmaşul le aruncă în inima omu -
lui, ca nişte scântei în casă, ca să se aprindă
de pofta păcatelor; iar apa este ca să se
arunce la rugăciune către Dumnezeu”.

Părintele Anuv l-a întrebat iar despre
gân durile cele rele care ies din inimă şi
despre poftele cele deşarte. Stareţul i-a răs -
 puns din Sfânta Scriptură: „Oare se prea -
măreşte securea fără de cel ce taie cu ea?
Sau se înalţă fierăstrăul fără cel care îl tra -
ge? Drept aceea şi tu să nu le întinzi gân -
du rilor celor rele spre ajutor mâinile învo -
i rii tale, nici te îndulci cu ele şi rămân
nelucrătoare”.
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Un frate a mers la Avva Pimen şi
şezând câţiva împreună, au lăudat un
frate, că este urâtor de rele. Zis-a Avva Pi -
men celui ce a vorbit: „Şi ce este urâciunea
de rele?” Şi s-a uimit fratele şi nu a găsit ce
să răspundă şi, sculându-se, a cerut iertare
de la bătrânul, zicând: „Spune-mi, ce este
urâciunea de rele?” A zis bătrânul: „Urâ -
ciu nea de rele aceasta este: Să urască cine -
va păcatele sale şi pe aproapele său să-l
îndrepte”.

A zis iarăşi: „Omul care învaţă, dar nu
face cele ce învaţă, este asemenea cu fân -
tâna; că pe mulţi îi adapă şi-i spală, iar pe
sine nu se poate curăţi, ci de toată întină -
ciu nea este plină şi toată necurăţenia într-
însa se află”.

Părintele Iosif a întrebat pe părintele
Pimen despre post, zicând: „Cum se cade
să posteşti?” Stareţul a răspuns: „Eu voiesc
ca din toate să mănânc puţin şi să nu mă
satur”. I-a zis Avva Iosif: „Când erai mai
tâ năr, nu posteai din două în două zile,
avvo?” Şi a zis bătrânul: „Am postit cu
ade vărat şi trei şi patru zile şi o săptă mâ -
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nă; dar, cercetând toate acestea, părinţii cei
mari au aflat că în fiecare zi este bine să
mâncăm câte puţin; şi ne-au dat nouă calea
împărătească, că este mai uşoară şi mai
lesnicioasă, ca mintea să nu se înalţe”.

Povestit-au unii lui Avva Pimen, des -
pre un călugăr, că nu bea vin. Şi le-a zis
lor: „Vinul nu este al călugărilor”.

Un egumen de la o mănăstire mare a
întrebat pe părintele Pimen, zicând: „Cum
pot să câştig umilinţă?” Stareţul a răspuns:
„Cum se poate să fie umilinţă în inima
ace ea în care sunt puţinele de brânză, vase
de unt şi multe alte griji pentru cele
dinafară”.

Apoi l-a întrebat pe avva pentru trân -
dăvie. Şi i-a zis lui bătrânul: „Trândăvia
stă peste tot începutul şi nu este patimă
mai rea decât dânsa, iar de o va cunoaşte
omul că aceasta este, se odihneşte”.

Un frate iarăşi a întrebat pe părintele
Pimen, zicând: „Ce este a se mânia cineva
în zadar pe fratele său?” Şi a zis: „Orice
nedreptate îţi va face fratele tău şi tu te vei
mânia pe el, în zadar te mânii. Chiar de îţi
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va scoate ochiul tău cel drept şi îţi va tăia
mâna ta cea dreaptă şi te vei mânia pe el,
în zadar te mânii. iar de te desparte de
Dumnezeu, atunci să te mânii tare”.

Altul a întrebat pe stareţ: „Este bine
oare a grăi sau a tăcea?” Stareţul a răspuns:
„Cel ce grăieşte pentru Dumnezeu, face
bine; şi cel ce tace pentru Dumnezeu,
asemenea face bine”.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen:
„Ce voi face?” I-a zis Avva Pimen: „Scris
este: Fărădelegea mea voi vesti şi mă voi
îngriji pentru păcatul meu”. „Deci ce voi
face?” Şi i-a răspuns bătrânul: „Când
Dum nezeu ne va cerceta, de ce trebuie să
ne temem?” Şi i-a zis lui fratele: „De pă -
catele noastre”. Deci i-a zis bătrânul: „Să
intrăm dar în chilia noastră şi Domnul ne
va ajuta nouă în toate”.

Dar răspunsurile lui nu erau cu bună
înţelegere numai la diferite întrebări, ci şi
afară de întrebări. În Pateric se află multe
cuvinte folositoare ale lui, dintre care spu -
nem unele. Părintele Pimen a zis: „Când o -
mul voieşte să zidească o casă, adună mul -

25



te lucruri de trebuinţă, ca s-o poată alcătui.
Aşa şi noi, să luăm din toate bu nătăţile
câte puţină parte şi să zidim în noi casa cea
sufletească”.

A zis iar: „Aceste trei capete sunt de
trebuinţă omului, adică: să se teamă de
Dumnezeu, să se roage adeseori şi să facă
bine aproapelui”.

A zis iar: „Neagoniseala, răbdarea şi
dreapta socoteală, aceste trei însuşiri sunt
trebuincioase vieţii monahiceşti; că scris
este: «De vor fi cei trei bărbaţi, Noe, Daniil
şi Iov, aceştia se vor mântui». Noe este
chipul necîştigării, Iov al răbdării, iar Da -
niil al dreptei socoteli. Deci, de se vor afla
aceste trei însuşiri în monah, Dumnezeu,
Care îl mântuieşte, petrece într-însul”.

A mai zis iar: „Monahul, dacă va urî
două lucruri, poate să fie liber de lumea
aceasta”. Fratele l-a întrebat: „Care sunt
aces te lucruri?” Stareţul a răspuns: „Odih -
na cea trupească şi slava cea deşartă”.

A zis iar: „În Evanghelie este scris:
«Cel ce are haină s-o vândă şi să cumpere
sabie». Adică, cel ce are odihna trupului
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său, s-o lase şi să primească viaţa aspră şi
calea strâmtă”.

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen,
zicând: „Ce voi face, că sunt luptat de
curvie şi mă înfierbânt la mânie?” Zis-a
bătrânul: „Pentru aceasta zicea David, că
pe leu îl batem şi pe urs îl sugrumăm;
adică, minia o tăiem, iar curvia cu osteneli
o strâmtoram”. Apoi a adăugat lui: „David
când s-a luptat cu leul, apucându-l de gru -
maji, îndată l-a ucis. Şi noi când vom în -
frâna gâtul şi pântecele nostru, vom birui
cu ajutorul lui Dumnezeu pe diavolul şi
pe leul, care este trupul nostru”.

Şi a zis iar: „De n-ar fi venit în Ieru sa -
lim Navuzardan arhimagherul - mai-mare -
le bucătarilor împăratului Babilonului -,
templul Domnului nu s-ar fi ars. Aşa şi în -
tre noi, dacă nu va intra îmbuibarea şi
odih na pântecelui, nu se va aprinde focul
poftei păcatului, şi mintea noastră, care se
împotriveşte păcatului, nu va cădea nicio -
dată în războiul vrăjmaşului”.

A zis iarăşi: „Precum albinele se go -
nesc cu fum şi se ia dulceaţa ostenelilor
lor, aşa şi odihna trupului se goneşte din
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suflet cu frica Domnului şi se ia de la trup
tot lucrul cel bun”.

În sfârşit, a zis iar: „Precum spătarul
împărătesc stă gata totdeauna înaintea
împăratului, tot aşa se cade şi sufletului să
fie gata asupra diavolului desfrânării”.

Părintele Pimen, auzind de un frate
oarecare că posteşte câte şase zile, iar în a
şaptea gustă puţină hrană şi avea minie
asupra fratelui, i-a zis: „Ai învăţat a posti
câte şapte zile, iar de mânie nu ai învăţat a
te înfrâna în nici o zi!”

Un preot de la o mănăstire, auzind
despre nişte fraţi că intră deseori în cetate,
se spală în baie şi nu se îngrijesc de
mântuirea lor, s-a mâniat pe ei şi, venind
în sobor, a luat chipul monahicesc de pe
dânşii. Căindu-se după aceasta, s-a dus la
părintele Pimen şi i-a spus ce a făcut acelor
fraţi. Stareţul i-a grăit: „Oare nu ai şi tu
ceva din omul cel vechi, sau te-ai dez bră -
cat de dânsul desăvârşit?” Iar preotul a zis:
„Mă împărtăşesc de omul cel vechi”. Iar
bătrânul i-a zis: „Iată că şi tu eşti ca şi fra -
ţii; că deşi puţin te împărtăşeşti din ve -
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chime, însă eşti supus păcatului”. Auzind
cuvântul acesta de la stareţ, s-a umilit şi,
ducându-se, a chemat pe fraţii cei mâhniţi
şi s-a pocăit înaintea lor; apoi i-a îmbrăcat
iar în chipul monahicesc.

Odată, părintele Isaac s-a dus la părin -
tele Pimen şi, văzându-l că îşi turna apă pe
picioare, ca unul ce avea îndrăzneală către
dânsul, i-a zis: „Cum s-au obişnuit unii a-
şi obosi trupurile cu asprime!” Stareţul i-a
răspuns: „Noi nu ne-am învăţat a fi ucigaşi
de trupuri, ci de patimi”.

Apoi a zis iar: „Este un om care se vede
că este tăcut, dar în inima lui osândeşte pe
alţii. Unul ca acela neîncetat grăieşte! Şi
este altul care de dimineaţă până seara
gră ieşte cu limba şi totuşi păzeşte tăcerea,
fiindcă cele de folos nimic nu grăieşte şi
nu osândeşte pe aproapele”.

Un frate a venit la Părintele Pimen şi i-
a zis: „Avvo, multe gânduri îmi vin şi mă
primejduiesc din pricina lor”. Şi l-a scos
pe el bătrânul afară şi i-a zis: „Întinde bra -
ţele şi opreşte vântul!” Iar el a zis: „Nu pot
să fac aceasta”. Şi i-a zis bătrânul: „Dacă
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asta nu poţi s-o faci, nici gândurile nu le
poţi opri să nu vină; alt lucru este însă să
le stai împotrivă”.

Părintele Iosif spunea, zicând: „Noi
şezând odată la părintele Pimen, era între
noi un frate tânăr cu numele Agaton, către
care stareţul voind să grăiască ceva, l-a
numit părinte, zicându-i: «Părinte Agatoa -
ne!» Noi i-am zis stareţului: «Fratele este
tânăr, pentru ce îl numeşti părinte?» Sta -
reţul a răspuns: «Gura lui cea tăcută m-a
făcut să-l numesc părinte!» Apoi părintele
Pimen a zis: «Fratele care petrece cu aproa -
pele, este dator să fie ca o piatră cioplită;
ocărit fiind să nu se mânie, preamărit fiind
să nu se înalţe»”.

Întrebat a fost Avva Pimen: „Cui se po -
triveşte cuvântul cel scris: «Să nu vă grijiţi
pentru ziua de mâine?»” I-a răspuns lui
bătrânul: „S-a zis pentru omul care se află
în ispită şi se împuţinează. Să nu se în gri -
jească, zicând: «Câtă vreme am în ispita a -
ceasta?» Ci mai vârtos să socotească zi când
în fiecare zi: «astăzi». Căci ajunge zi lei
răutatea ei”.
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Un frate i-a zis lui Avva Pimen: „De
voi da fratelui meu puţină pâine sau altce -
va, mă tem că-mi pierd plata, zicând că
faptele se fac pentru plăcerea oamenilor”.
I-a zis lui bătrânul: „Deşi pentru plăcerea
oamenilor se fac, noi să dăm trebuinţa fra -
telui”. Şi i-a spus şi această pildă: „Doi
oameni erau plugari şi locuiau într-o ce -
tate. Şi unul dintr-înşii semănând, a făcut
puţine necurate, iar celălalt, lenevindu-se,
nu a făcut nimic. Deci făcându-se foamete,
care din amândoi poate să trăiască?” A
răspuns fratele: „Cel ce a făcut cele puţine
şi necurate”. I-a zis lui bătrânul: „Aşadar
şi noi să semănăm puţine, chiar şi necu -
rate, să nu murim de foame!”

Şi iarăşi: „Răutatea niciodată nu go -
neş te răutatea; dar de-ţi va face cineva rău,
tu să-i faci bine, ca, facerea ta de bine către
el să strice răutatea lui”. La această faptă
bună, precum şi la altele, Cuviosul Pimen
singur învăţa cu lucrul, căci mai înainte de
venirea lui de la schit în Egipt, era acolo
un stareţ cinstit de toţi.

Părintele Pimen mergând în Egipt,
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mulţi au părăsit pe acel stareţ şi au început
a veni la Pimen; deci, pentru aceea acel sta -
reţ a început a se mânia asupra părintelui
Pimen, a-l zavistui şi a vorbi rele de dânsul.

Părintele Pimen, auzind despre aceas -
ta, s-a mâhnit şi a zis către fraţii săi: „Ce să
facem, căci aceşti oameni ne-au aruncat în
necaz părăsind pe stareţul cel atât de sfânt
şi de cuvios şi venind la noi, care nu sun -
tem nimic? Cum vom tămădui mânia cea
contra noastră a acelui mare părinte? Să fa -
cem puţine bucate şi să căutăm puţin vin,
să ne ducem la stareţul şi să mâncăm cu
dân sul, doar aşa se va milostivi sufletul
lui!” Deci, făcând bucatele şi câştigând
voie, au mers la acel stareţ şi au bătut în
uşa chiliei lui. Ucenicul aceluia, auzind, a
întrebat: „Cine sunteţi?” Ei au zis: „Spune
părintelui tău că Pimen cu fraţii săi au ve -
nit să se binecuvânteze de la dânsul”. Uce -
nicul, mergând, a spus stareţului, iar el,
auzind, a zis: „Du-te, spune-le să se ducă
de aici, că nu am vreme să-i văd!” Când
ucenicul a spus aceasta la cei ce veniseră,
aceia au zis: „Nu ne vom duce de aici până
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ce nu ne vom învrednici a ne închina sta -
reţului”. Şi stăteau în arşiţa soarelui lângă
uşa chiliei.

Stareţul, văzând smerenia şi răbdarea
celor ce veniseră, s-a umilit şi le-a deschis
uşa şi i-a primit cu sărutare; deci, şezând,
au vorbit cu dragoste şi au mâncat din cele
aduse. Apoi stareţul acela a zis: „Cu ade -
vă rat, nu numai acelea ce le-am auzit des -
pre voi sunt adevărate, dar şi însutit mai
mari lucruri bune văd în voi!” Din acea
vreme, stareţul s-a făcut iubit prieten al
părintelui Pimen. Astfel ştia Cuviosul Pi -
men să strice răutatea celui ce vrăjmăşuia
contra lui şi a fi prin aceea şi altora pildă.

Un frate a venit la Avva Pimen în a do -
ua săptămână din Postul Mare şi mărturi -
sin du-şi gândurile şi dobândind odihnă, i-
a zis: „Puţin de nu m-am împiedicat să vin
aici astăzi”. Şi i-a zis lui bătrânul: „Pentru
ce?” Zis-a fratele: „Am gândit, că nu cum -
va pentru post nu-mi vei deschide”. I-a zis
lui Avva Pimen: „Noi nu ne-am învăţat a
în chide uşa cea de lemn, ci mai vârtos uşa
limbii”.
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Cuviosul Pimen mai putea încă să fo -
lo sească pe alţii uneori şi cu tăcerea, ca şi
cu cuvântul. Odată, au venit pentru cerce -
tare preoţii acelui loc, la mănăstirea în care
era petrecerea cuviosului. Părintele Anu -
vie, vrând să le facă lor puţin ospăţ după
putere, a intrat la Cuviosul Pimen şi i-a
spus despre aceasta. Dar Pimen nu i-a dat
răspuns, ci a tăcut multă vreme. Părintele
Anuvie s-a dus mâhnit. După aceea, i-au
zis lui fraţii care se întâmplaseră la dânsul:
„Pentru ce n-ai dat răspuns părintelui
Anu vie?” Stareţul le-a răspuns: „Eu la a -
ceas ta n-am unelte, căci acum sunt mort,
iar mortul nu vorbeşte; deci, să nu mă
socotiţi pe mine că sunt cu voi”.

Aceasta a făcut-o stareţul ca să nu fie
chemat cu dânşii la masă, că şi aceasta se
povestea de dânsul: când era chemat de
fraţi să mănânce împreună cu dânşii,
mergea plângând, ca şi cum nu voia, căci
se păzea să-şi sature pântecele şi se temea
a nu asculta pe fraţi, ca să nu-i mâhnească.

Un monah de la un loc îndepărtat, au -
zind de viaţa cea îmbunătăţită a părintelui

34



Pimen, a venit să-l vadă şi să se folosească
de cuvintele lui. Stareţul a primit pe acel
monah cu cinste şi, sărutându-se unul cu
altul, au şezut. Monahul cel venit a înce -
put a vorbi cu stareţul din dumnezeiasca
Scriptură, despre lucruri nepricepute şi
despre lucruri cereşti. Iar părintele Pimen,
întorcându-şi faţa, tăcea, nedând nici un
răspuns celui ce vorbea.

Deci, monahul acela, vorbind mult din
Sfânta Scriptură şi necăpătând nici un răs -
puns de la stareţ, fiindcă tăcea, a ieşit din
chilie mâhnit şi a zis către ucenicul sta re -
ţului: „În zadar am suferit eu atâta oste nea -
lă în cale, căci pentru dânsul am venit aici,
iar el nu voieşte să vorbească nici un cu -
vânt cu mine!” Ucenicul, intrând la sta reţ,
i-a zis: „Părinte, acel cinstit bărbat a ve nit
pentru tine, fiind slăvit între mona hii
laturii sale. Pentru ce nu vorbeşti cu dân -
sul?” Stareţul a răspuns: „Acesta din cei de
sus este şi vorbeşte de cele cereşti, iar eu
sunt din cei de jos şi ştiu a vorbi de cele
pământeşti. De ar fi vorbit fratele ace la ca -
re a venit la noi, despre patimile su fle teşti
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şi despre neputinţele trupeşti, i-aş fi răs -
puns; dar, de vreme ce el vorbeşte des pre
lucruri înalte, eu nu ştiu nimic de acelea”.

Ucenicul, ieşind la monahul acela, i-a
zis: „Părinte, să ştii că stareţul nu degrabă
începe a vorbi din dumnezeiasca Scrip -
tură; ci, dacă cineva îi vorbeşte despre pa -
ti mile sufleteşti, aceluia îi răspunde”.
Atunci monahul acela, umilindu-se, a in -
trat la stareţ şi i-a zis: „Părinte, ce să fac,
căci sunt stăpânit de patimi?” Atunci sta -
reţul privind spre dânsul cu faţa lumi noa -
să, i-a zis: „Acum bine ai venit! Deschide-
ţi gura ta pentru acestea şi o voi umplea de
bunătăţi”. Deci, a vorbit cu dânsul destul,
cum să biruim războaiele care se ridică
asupra noastră. Monahul acela, folosindu-
se foarte mult din cuvintele stareţului cele
insuflate de Dumnezeu, a mulţumit lui
Dum nezeu că s-a învrednicit a vedea pe
un părinte sfânt că acela şi a auzi vorbă
lui. El s-a întors la locul său bucurându-se,
ca cel ce a aflat dobânda multă şi folos
sufletesc.

A întrebat Avraam pe Avva Pimen, zi -
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când: „Cum ne luptă pe noi dracii?” Şi i-a
zis lui Avva Pimen: „Pe noi ne luptă dra -
cii? Nu se luptă cu noi, câtă vreme facem
voile noastre. Că voile noastre s-au făcut
draci şi ele sunt cele care ne necăjesc pe
noi, ca să le împlinim. Iar de voieşti să ştii
cu cine s-au luptat dracii, apoi află că cu
Moise şi cu cei asemenea lui”.

Un alt monah, anume Isaac, a venit la
părintele Pimen şi l-a găsit pe el şezând, ca
şi cum era în uimire. Deci, aşteptând
multă vreme şi văzându-l pe dânsul venit
în sine, i-a făcut metanie, zicându-i: „Pă -
rinte, spune-mi mie unde ai fost cu mintea
ta?” Iar el, fiind silit de rugăminte, a zis:
„Mintea mea era acolo unde Preacurata
Fecioară Maria, Născătoarea de Dumne -
zeu, plângea lângă cruce. Deci şi eu aş fi
voit ca acolo să plâng totdeauna!”

Un cuvios mare între părinţi ca acesta,
care toată faptă bună a trecut-o cu viaţa şi,
fiind de folos tuturor cu cuvântul, avea
atâta smerenie în mintea sa, încât deseori
el zicea cu suspin: „Eu voi fi aruncat în lo -
cul acela în care va fi aruncat satana”.
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Dar Domnul, pe smeritul Său rob, l-a
înălţat în locul sfinţilor îngeri şi în loca -
şurile drepţilor şi ale cuvioşilor; căci, după
viaţa sa pământeasca plină de mulţi ani, l-
a sălăşluit pe dânsul în cereştile acope ră -
minte, unde anii nu se împuţinează şi un -
de toţi sfinţii, stând înaintea scaunului
slavei dumnezeieşti, slăvesc totdeauna pe
Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe Unul
Dumnezeu în Treime, Căruia să-I fie slava
şi de la noi, păcătoşii, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
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Acatistul 
Sfântului Pimen cel Mare

De este preot se zice: Binecuvântat este
Dum    ne zeul nostru..., iar de este diacon,
monah sau mi rean, se zice: Pentru
rugăciunile Sfin ților pă rinților noștri,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum ne -
zeu, miluiește-ne pe noi.

Apoi: Împărate ceresc... Sfinte Dum ne -
zeule... Sla vă... Și acum... Preasfântă Trei -
me... Doamne miluiește (de 3 ori), Slavă...
Și acum... Tatăl nostru... și troparele:

M iluiește-ne pe noi, Doamne, mi -
lu ieș te-ne pe noi, că neprice pân -

du-ne de nici un răspuns, această rugăciune
aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi, păcătoșii
robii Tăi, milu iește-ne pe noi.
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Slavă... 

D oamne, miluiește-ne pe noi că
întru Tine am nădăjduit; nu Te mâ -

nia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile
noastre, ci caută și acum ca un Milostiv și ne
iz băvește pe noi de vrăjmașii noștri; că Tu ești
Dum nezeul nostru și noi suntem poporul
Tău; toți, lucrul mâinilor Tale și numele
Tău chemăm.

Și acum..., 

al Născătoarei de Dumnezeu:

U șa milostivirii deschide-o nouă, bi -
ne     cu  vân tată Născătoare de Dum     -

 ne   zeu Fe cioa ră, ca să nu pierim cei ce nă   -
dăj duim întru tine, ci să ne mântuim prin
tine din nevoi, căci tu ești mâ n tuirea nea -
mului creș tinesc. 

Apoi:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl a -
tot  ții to  rul, Făcătorul cerului și al pă   -

mân tului, vă  zu   telor tuturor și nevăzutelor.
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Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul
lui Dum   ne zeu, Unul-Născut, Care din
Tatăl S-a năs cut mai înainte de toți vecii;
Lumină din Lu mină, Dum ne zeu adevărat
din Dumnezeu ade vă rat, născut, iar nu
făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care
toate s-au făcut;

Care, pentru noi oamenii și pentru a
noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și
S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria
Fecioara și S-a făcut om; 

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui
Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat;

Și a înviat a treia zi după Scripturi.
Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a

dreapta Tatălui;
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece

viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea
sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață
Fă că to rul, Care din Tatăl purcede, Cel ce
îm preu nă cu Tatăl și cu Fiul este închinat
și slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și
apos to leas că Biserică;
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Mărturisesc un Botez întru iertarea
păcatelor;

Aștept învierea morților.
Și viața veacului ce va să fie. Amin.

Doamne miluiește (de 12 ori).
Apoi: 

Psalmul 142

D oamne, auzi rugăciunea mea, as -
cultă ce re rea mea, întru credin -

cio șia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.  Să
nu intri la ju decată cu robul Tău, că ni -
meni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrăj mașul prigonește sufletul meu și viața
mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să lo cu -
iesc în în tu neric ca morții cei din veac.
Mâh nit e duhul în mine și inima mea în -
cre menită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cu ge -
tat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am
către Tine mâi nile mele, sufletul meu ca
un pământ înse to șat. Degrab auzi-mă,
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Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți
întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor ce se co boa ră în mormânt. Fă
să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi
este nă dej dea. Arată-mi calea pe care voi
merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
Scapă-mă de vrăj ma șii mei, că la Tine
alerg, Doam ne. Învață-mă să fac voia Ta, că
Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel
bun să mă povățuiască la pă mân tul drep -
tă ții. Pentru numele Tău, Doamne, dă ru -
ieș te-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate
din ne caz sufletul meu. Fă bunătate de
stâr pește pe vrăj mașii mei și pierde pe toți
cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt
robul Tău.

Slavă... Și acum... Aliluia (de 3 ori). 

Troparul, glasul al 4-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale, ai brăz -
dat pustia cea neroditoare şi cu

suspinurile cele din adâncul sufletului
însutit ai rodit ostenelile tale şi te-ai făcut
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luminător lumii strălucind cu minunile,
Părintele nostru Pimen slăvite. Cuvioase,
mijloceşte către Hristos Dumnezeu să se
mântuiască sufletele noastre..

Doamne miluiește (de 3 ori).

Apoi

Psalmul 50 

M iluiește-mă, Dumnezeule, după
mare mila Ta, și după mulțimea

în du rărilor Tale, șterge fărădelegea mea.
Mai vâr tos mă spală de fără de legea mea și
de pă catul meu mă cu rățește. Că fără del -
egea mea eu o cunosc și pă catul meu îna -
in tea mea este pururea. Ție Unuia am gre -
șit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât
drept ești Tu întru cu vintele Tale și bi -
ruitor când vei ju deca Tu. Că iată întru fă -
ră delegi m-am ză mislit și în păcate m-a
născut maica mea. Că iată ade vă rul ai
iubit; cele nearătate și cele as cunse ale în -
țelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stro -
pi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spă -
la-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă
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voi albi. Au zului meu vei da bucurie și
veselie; bu    cu ra-se-vor oasele mele cele
smerite. În toarce fața Ta de la păcatele
mele și toate fără  delegile mele șterge-le.
Inimă curată zi deș te întru mine, Dumne -
zeule, și duh drept înno iește întru cele
din lăun tru ale mele. Nu mă lepăda de la
fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de
la mine. Dă-mi mie bu cu ria mân tuirii Tale
și cu duh stăpânitor mă în tă rește. Învă -
ța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei ne -
credincioși la Tine se vor în toarce. Iz bă -
vește-mă de vărsarea de sânge, Dum ne ze -
ule, Dumnezeul mân tuirii mele; bu cu -
ra-se-va lim ba mea de drep ta tea Ta. Doam -
ne, buzele mele vei deschide și gura mea va
vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi
dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa
lui Dum nezeu: duhul umilit; inima în frân -
tă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă
bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta,
Sionului, și să se zidească zidurile Ie rusa li -
mului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății,
prinosul și arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viței.
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Apoi:

Condacele și Icoasele

Condacul 1:

Înălțime a cuvioşilor, legiuitor al si -
haştrilor şi învăţător al monahilor, te

fericim pe tine, Cuvioase Pimen, căci ai
fost socotit, prin felul viețuirii, deopotrivă
cu îngerii şi încercat povățuitor. Pentru
aceasta, strigăm ţie: „Bucură-te, Preacu vi -
oase Pimen, Părintele nostru”.

Icosul 1

Cu dumnezeiasca dragoste încă din
pruncie hrănindu-te, Părinte, îm -

preună cu frații tăi, ai urmat lui Hristos,
viaţă îngerească petrecând şi, prin zidirea
virtuţilor, ca o lumină în lume ai strălucit,
povățuindu-ne și pe noi a urma vieții celei
îngerești, pentru aceea, te lăudăm, zicând: 
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Bucură-te, că din pruncie te-ai predat
dra  gostei dumnezeiești.

Bucură-te, că ai ajuns la sporiri și îna in -
tări duhovnicești.

Bucură-te, că, în scurtă vreme, în nevo -
ințele cele pentru Hristos ai sporit. 

Bucură-te, că înălțimea cea neumblată a
vieții pustnicești ai dorit.

Bucură-te, îndrumătorul monahilor.
Bucură-te, cel ce te-ai nevoit în iubirea

aproapelui.
Bucură-te, candelă a iubirii frățești.
Bucură-te, plinitorul fără abatere al

făptuirii monahicești.
Bucură-te, adâncul cel greu de pătruns al

vederii duhovnicești. 
Bucură-te, sfeșnic luminos al pustnicilor. 
Bucură-te, luminătorul cel preastrălucit

al părinților.
Bucură-te, de minuni făcătorule. 
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult

nevoitorule!
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Condacul al 2-lea

Ochii sufletului tău tinzându-i
către Hristos, Luminătorul tutu -

ror, şi dispreţuind toată lumeasca înti -
năciune, ai urmat prin nevoinţă luminii
poruncilor Celui ce te-a chemat pe tine la
pustnicească viețuire şi ai cântat: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Osebindu-te în inima pustiei, îm -
preună cu frații tăi cei după trup,

ai uitat fireasca dragoste de părinți și nu ai
deschis ușa bătrânei tale mame care căuta
cu dor să vă vadă, ci i-ai deschis ei inima
către dorul cel ceresc, zicându-i ei: „De ne
vei vedea pe noi aici, în lumea cea deșartă,
nu ne vei mai vedea în lăcașul ceresc”,
pen tru aceea, și noi, luând pildă, îți cu vân -
tăm așa: 

Bucură-te, tăgăduitorul legăturilor celor
trupești. 

Bucură-te, că pe pământ nu ai dorit mân -
gâieri părintești.
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Bucură-te, cel ce ai lepădat dragostea de
părinți pentru dragostea lui Hristos.

Bucură-te, că ai avut tată pe Tatăl ceresc.
Bucură-te, că ai avut mamă Biserica celor

aleși.
Bucură-te, tăinuitorule al vieții în ascun -

zi șurile smereniei.
Bucură-te, luminătorule cel ceresc al iu -

bi torilor milosteniei. 
Bucură-te, ospăț duhovnicesc al iubito ri -

lor de înțelepciune. 
Bucură-te, livadă plină de roade bune. 
Bucură-te, pom al nemuririi din care cu -

le gem roadele ascultării.
Bucură-te, cel ce ne scoți pe noi din adân -

cul pierzării. 
Bucură-te, Rai al vieții nestricăcios. 
Bucură-te, pom neveștejit al poruncilor

lui Hristos. 
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

vo itorule!
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Condacul al 3-lea

Roua Mângâietorului revărsând-o
în chip strălucit, Părinte, ca un

slujitor al Cuvântului, te-ai pătruns fără
de ardere de focul dumnezeirii şi te-ai în -
fier bântat pentru darul virtuţilor, răstig -
nin du-te lumii și patimilor ei și cu uimire
strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Lumea și cele din lume le-ai lepădat,
viteazule, privind la cununile sla -

vei celei de sus prin neclintită nădejde,
căci ai auzit pe Ecclesiastul spunând „de -
șertăciunea deșertăciunilor și toate sunt
deșertăciune”, pentru aceea, nu te-au ade -
menit desfătările lumii, ci, lepădând toate,
te-ai sălășluit în pustie ca o pasăre sin gu -
ra  tică, iar noi, lăudându-te, într-un cuget
îți strigăm: 

Bucură-te, că ai lepădat lumea și amă gi ri -
le ei.

Bucură-te, că nu te-ai împărtășit de lu -
meș tile desfătări.
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Bucură-te, că ai disprețuit deșertăciunea
vieții pământești.

Bucură-te, stâlp însuflețit al înfrânării
în gerești.

Bucură-te, podoaba creștinilor iubitori
de nevoință.

Bucură-te, izvorul povățuirilor spre po -
că ință.

Bucură-te, turn nesurpat de la fața vrăj -
mașilor. 

Bucură-te, reazemul trezvitor al mona -
hilor.

Bucură-te, râvnitorul poruncilor lui Hris -
tos. 

Bucură-te, cel ce culegi roadele ascultării
cu folos. 

Bucură-te, limanul celor primejduiți.
Bucură-te, acoperământul celor deznă -

dăj duiți.
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

vo itorule!

Condacul al 4-lea

Vistierie a Sfintei Treimi te-ai ară -
tat, primind dumnezeiasca lucrare
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a harului, de care învrednicindu-te, te-ai
tăi nuit pe sineți desăvârșit lumii, cântând
lui Dumnezeu în tainița inimii  neîncetat :
Aliluia !

Icosul al 4-lea

Dregătorul cel din cetate a trimis la
tine, vrând a te vedea, dar tu,

gândind că după el și alții vor veni să te
vadă, nevoind a pierde comoara smereniei
și a fi prădat de mândria care vine de la
laudele oamenilor, mai mult te-ai zăvorât
în chilie, neprimind a fi cercetat de mai-
marii cetăților, pentru aceea, și noi voim a
urma smereniei tale, zicând așa: 

Bucură-te, iubitorule al liniștii pustni -
cești.

Bucură-te, albină lucrătoare a mierii celei
duhovnicești. 

Bucură-te, că ai prețuit chilia mai mult
decât palatele pământești. 

Bucură-te, că viață de nevoință și ascul -
tare ai ales.

Bucură-te, că roadele faptelor celor sme -
rite ai cules. 
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Bucură-te, că ai fugit de lume și de pri e -
teșuguri lumești.

Bucură-te, că nu ai căutat la fața oame ni -
lor trupești.

Bucură-te, că nu te-ai plecat mai marilor
acestei lumi. 

Bucură-te, că ai fugit de slava dregăto ri -
lor cetății celei de pe pământ.

Bucură-te, că mai mult ai iubit slava Îm -
pă ratului în cerescul așezământ. 

Bucură-te, că prin obolul smereniei, ai
cumpărat slava Împărăției cerurilor.

Bucură-te, că nu te-ai lăsat amăgit de lau -
dele oamenilor. 

Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -
vo itorule! 

Condacul al 5-lea

Primind de la Dumnezeu flacăra
dum nezeieștii râvne, precum Da -

niel, te-ai arătat următor al Celui ce mai
dinainte judecă, tăgăduind pe judecătorii
cei lumești, ca să-L poți lăuda în taină pe
Judecătorul ceresc, strigând: Aliluia !
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Icosul al 5-lea

Văzând dregătorul că ai tăgăduit
cererea lui, a socotit a te sili pe

tine, întemnițând pe fiul surorii tale, iar
aceea venind și încercând cu lacrimi a te
îndupleca să pui cuvânt la dregătorul ce tă -
ții și zicând că este singurul ei fiu, a primit
de la tine un  răspuns ca acesta: „Pi men nu
a născut fiu!”, iar dregătorului cetății i-ai
dat înștiințare după poruncile lui Hristos,
zicând că, dacă tânărul e vinovat de pe -
deap să de moarte, să moară, iar de nu, să
facă dregătorul ce va voi. Pentru aceea, lă -
udând lepădarea ta de lu me și de toate tul -
burările ei, dregătorul, uimit de judecata
ta, a grăit așa: 

Bucură-te, Sfinte Pimen, monahul cel cu
aleasă viețuire.

Bucură-te, Sfinte Pimen, făclie a isihiei.
Bucură-te, Sfinte Pimen, mustrătorul vor -

birii deșarte.
Bucură-te, Sfinte Pimen, prietenul creș ti -

nilor cu inimi curate.
Bucură-te, Sfinte Pimen, dreptarul ne -

clin  tit al celor neînsoţiţi.
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Bucură-te, Sfinte Pimen, că luminezi cu -
getele inimii celor împietriți.

Bucură-te, Sfinte Pimen, cel ce străluceşti
de lumina minunilor.

Bucură-te, Sfinte Pimen, cela ce tămă du -
ieşti durerile rănilor.

Bucură-te, Sfinte Pimen, stâlp înălţat de
pe pământ la cer.

Bucură-te, Sfinte Pimen, candelă care lu -
minezi întunericul celor ce pier.

Bucură-te, Sfinte Pimen, pecete a celor ce
trăiesc la liniştea mântuitoare.

Bucură-te, Sfinte Pimen, potir al bună tă -
ţilor celor îndumnezeitoare.

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Pimen,
mult nevoitorule!

Condacul al 6-lea

Întorcându-te cu totul de la orice le -
gătură lumească, ai petrecut în aspre

pustietăți, în care, nevoindu-te ca un sin -
guratic și rugându-te lui Dumnezeu, Cel
ce te-a mântuit pe tine din cursele demo -
nilor, cântai neîncetat: Aliluia!
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Icosul al 6-lea

La vremea luptelor, cu mintea cură -
țită, văzându-L de-a dreapta ta pe

Domnul, nevoitorule al lui Hristos, nu te-
ai clătinat, nici nu ai fost biruit, Cuvioase
Pimen, de asalturile demonilor, ci ai să vâr -
șit lupta cea bună și ți-ai împletit cunună
de biruință, dându-ne nouă pildă de în frâ -
nare. Pentru aceea, cu mulțumire, strigăm:

Bucură-te, vasul însuflețit al pustiei.
Bucură-te, cela ce ai întocmit, din mires -

mele nevoințelor tale, mirul curăției.
Bucură-te, minte înaltă deopotrivă cu

mințile cele cerești.
Bucură-te, cel ce ți-ai curățit, prin aspre

nevoințe, puterile cele sufletești.
Bucură-te, dreptar al credinței, nădejdii

și dragostei dumnezeiești. 
Bucură-te, vistieria virtuților monahi cești.
Bucură-te, tărie a nevoitorilor.
Bucură-te, pom răsădit la izvoarele la cri -

milor.
Bucură-te, dascăl al plânsului celui fă că -

tor de bucurie al monahilor. 
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Bucură-te, minte curățită și luminată de
Duhul Sfânt.

Bucură-te, sfeșnic luminos al lui Hristos
pe pământ.

Bucură-te, locașul darurilor duhovnicești.
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

vo itorule!

Condacul al 7-lea

Covârşind întunecarea trupului ce -
lui pământesc cu lumina cea nea -

pusă, te-ai sălăşluit înlăuntrul lumi ni lor
Treimii celei de viaţă începătoare, fericite,
îndumnezeindu-te, pentru aceea, îndrep -
tează către dreptarul vieţii celei îngerești
pe cei ce cântă Domnului: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Harul dumnezeieștilor voiri, care a
luminat mintea ta, a supus de să -

vârșit voirile trupului tău, Sfinte, căci tu
nu ai dat loc zburdărilor neorânduite ale
trupului, pentru aceea ajută-ne și pe noi să
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supunem Duhului cugetul trupului, ca să-
ți strigăm ție cu dor: 

Bucură-te, finic roditor al virtuții. 
Bucură-te, pom în livada Stăpânului Vieții.
Bucură-te, din virtuți împletită cunună.
Bucură-te, agonisitorul faptelor bune. 
Bucură-te, neagonisitorul câștigului de

necinste. 
Bucură-te, tăgăduitorul relelor credințe. 
Bucură-te, izgonitorul demonilor pentru

cei aflați în neputințe.
Bucură-te, învățător al dreptei măsuri.
Bucură-te, tâlcuitor cu îndrăzneală al

Sfintelor Scripturi. 
Bucură-te, căutătorul înțelepciunii de

sus.
Bucură-te, că vultur ce zboară pe înălțimi

ai ajuns.
Bucură-te, păstorul cel iscusit al sufletelor. 
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

vo itorule!

Condacul al 8-lea

Vas al Duhului te-ai arătat alun -
gând cu putere duhurile cele ne -
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cu rate care te împungeau cu îmboldirile
trupului, de a căror răutate şi pe noi ne iz -
băveşte, Părinte, şi cere pentru noi ier ta rea
datoriilor, ca să cântăm cu mulțumire:
Aliluia! 

Icosul al 8-lea

Pururea ai învățat pe ucenicii tăi,
Sfinte, dreapta măsură și dreapta

socoteală precum și osteneala cea după
putere, zicând: „Toate cele peste măsură
sunt ale dracilor”, pentru aceea, și pe noi
învață-ne să ne strunim cugetul și să nu ne
abatem nici la dreapta, nici la stânga, ci să
ținem calea cea împărătească aducătoare
de roade bune, ca să-ți strigăm: 

Bucură-te, Sfinte Pimen, învățătorul drep -
 tei socotințe.

Bucură-te, părinte, păstor al părinților.
Bucură-te, smerit cugetătorule.
Bucură-te, al căii celei de mijloc află to -

rule.
Bucură-te, vultur ce privești țintă la Soa -

rele dreptății. 
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Bucură-te, icoană însufleţită a blândeţii.
Bucură-te, prigonitorule al râvnei celei

nebune. 
Bucură-te, iubitorule al tăcerii celei de -

pline.
Bucură-te, tăinuitorule al harului. 
Bucură-te, vas primitor al Mângâie to ru lui.
Bucură-te, locuitor al Raiului.
Bucură-te, pe calea cea dreaptă călă to rule.
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

vo itorule!

Condacul al 9-lea

Pom al dreptăţii fiind cu adevărat, ai
odrăslit în mijlocul turmei tale

îndumnezeite rodul smereniei care des -
făta oile tale cele înţelegătoare, urmând ţie
fă ră de prihană şi împreună cu păstorul
stri gând : Aliluia !

Icosul al 9-lea

Lucrător al smereniei celei dumne -
zeiești pururea te-ai arătat, iubind
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tăcerea mai mult decât a grăi în deșert, iar
de ședea avva Anuv aproape de tine, tăceai
desăvârșit, dând întâietate bătrânului și
fugind de mândrie ca de la fața șarpelui și
vestind tuturor că „mortul nu grăiește”,
pentru aceea și noi, cu smerenie, îți
strigăm:

Bucură-te, iubitorule al prihănirii de sine.
Bucură-te, defăimătorul cu fapta al mân -

driei. 
Bucură-te, lucrător al tăcerii în stupul

chiliei.
Bucură-te, cel ce cu fapta ai vestit că

„sem nul călugărului se arată în is -
pite”. 

Bucură-te, că nu ai primit laudele cele
aducătoare de pagube neînchipuite. 

Bucură-te, că ai răbdat în sminteli cu
sme renie și închinăciune.

Bucură-te, că prin cuvinte scurte ai în vă -
țat adânc de înțelepciune. 

Bucură-te, povățuitorul smereniei celei
înălțătoare. 

Bucură-te, că ne-ai învățat să nu trecem cu
vederea pe frați la vreme de cercare.  
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Bucură-te, cel ce, prin tăcere, ai murit de -
săvârșit lumii. 

Bucură-te, cel ce ai pus strașnică pază
gurii. 

Bucură-te, cel ce ai pecetluit buzele ca să
auzi graiuri de îngeri.

Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -
vo itorule!

Condacul al 10-lea

Așa cum Moise, văzătorul de Dum -
nezeu, a despicat marea răutăţii,

tot astfel, cu toiagul rugăciunilor tale, ai
călăuzit pe poporul tău în chip cucernic
spre moştenirea nepătimirii şi ai hrănit cu
mana Duhului pe cei ce strigă: Aliluia! 

Icosul al 10-lea

Avenit oarecând la Cuviosul Pimen
un creștin doritor de cuvinte alese

și de tâlcuiri înalte din Scripturi, dar
smeritul părinte nu i-a grăit lui nici un
cuvânt. Cum acela se smintea tare, un frate
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îmbunătățit l-a sfătuit pe el a-l întreba pe
cuviosul despre patimi și izbăvirea de ele.
Cum a auzit aceasta, smeritul păstor de
suflete îndată s-a luminat la față și i-a grăit
lui multe cuvinte de mare folos duhov ni -
cesc, iar acela îndreptându-se, a plecat, spu -
nând tuturor așa:

Bucură-te, tămăduitor al patimilor celor
ascunse.

Bucură-te, vestitor al tainelor celor ne pă -
trunse.

Bucură-te, îndreptător al mândriei.
Bucură-te, neprietenul fățărniciei. 
Bucură-te, prin care cei neputincioşi află

tămăduire. 
Bucură-te, cel ce ne ferești pe noi de

păcă tuire.
Bucură-te, că ai arat brazdele sufletelor.
Bucură-te, că ai plivit mărăcinii patimilor.
Bucură-te, chipul păstoririi celei duhov -

ni cești.
Bucură-te, învăţătorule al legii mona hi -

ceşti.
Bucură-te, petrecerea aspră a unei vieţi

sfin ţite.
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Bucură-te, purtător de Dumnezeu, răs -
plată a faptelor neprețuite.

Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -
vo itorule!

Condacul al 11-lea

Inimă roditoare prin arătura vir tu ţi -
lor ai gătit Semănătorului sufletelor

şi ai cules cele mai dulci roade ale cu noş -
tinţei celei duhovniceşti, prin care în mul -
ţit ai hrănit pe cei care strigă împreună cu
tine: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Cu râurile cucerniciei tale, dumne -
zeiescule păstor, te-ai bucurat ca o

cetate în pustie, din care a fost adusă lui
Dumnezeu, întru desfătare şi neprihănire,
mulţimea îndumnezeită a cuvioşilor care
cu dreptate strigă ţie :

Bucură-te, chipul petrecerii dumneze ieşti.
Bucură-te, temelie neclătită a vieţii înge -

reşti.
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Bucură-te, că ai îndreptat petrecerile mo -
na hilor.

Bucură-te, că luminezi cugetele inimilor.
Bucură-te, cel ce străluceşti de lumina

minunilor.
Bucură-te, cela ce pregătești ucenicilor

hra nă tare.
Bucură-te, prin care cei căzuţi află în -

drep tare.
Bucură-te, că ai strălucit cu lumina cea

negrăită. 
Bucură-te, împotriva ereticilor sabie as -

cuţită.
Bucură-te, organ strălucit al harului. 
Bucură-te, oglindă neîntinată a Mângâie -

to rului.
Bucură-te, părintele urcuşului îndum ne -

ze itor.
Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -

voitorule!

Condacul al 12-lea

Ca unul care te-ai mutat la fericitele
corturi cerești, hrănindu-ne pe noi
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din Pomul Vieţii, păzeşte-ne pe noi ne ră -
niți de patimile şi sfătuirile cele aducă toa -
re de moarte ale celui potrivnic şi de orice
altă vătămare, ca dimpreună să cântăm lui
Dumnezeu: Aliluia. 

Icosul al 12-lea

Lumina cea nematerialnică primind-
o, Părinte, lăsând arătările cele

înşelătoare ale lumii celei trecătoare, te-ai
făcut moştenitor al lui Hristos și al Îm pă -
răției Sale, rodind bunătăţile cele veşnice
și mutându-te cu dor la viața cea neîm bă -
trâ nitoare, pentru aceasta rânduieşte iz -
băvirea din patimi pentru cei ce strigă ţie:

Bucură-te, al părinţilor de obște povă țu i -
tor.

Bucură-te, cel cu îngerii împreună-drept -
slăvitor.

Bucură-te, jugul înfrânării celei neabă -
tute.

Bucură-te, temelie a răbdării neclintite. 
Bucură-te, împodobitorul pustiei.
Bucură-te, călător în căile sfințeniei. 
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Bucură-te, că frumuseţea lui Hristos pu -
rurea o priveşti. 

Bucură-te, că îndrăzneala vrăjmaşilor o
biruieşti.

Bucură-te, cel ce ai dobândit vederea
dum nezeiască.

Bucură-te, cel ce ai luat cununa nestrică -
ciunii cerească.

Bucură-te, că acum dănțuiești cu cetele
cele îngerești în Grădina de sus.

Bucură-te, că nici pomenirea cea de pe
pământ nu ți-a apus.

Bucură-te, Preacuvioase Pimen, mult ne -
voitorule!

Condacul al 13-lea

Mare între Cuvioşi arătându-te
prin cea mai aspră nevoinţă a

viețuirii tale, Pimen de Dumnezeu slăvite,
te-ai aflat lucrător al celor mai mari daruri
și minuni; pentru aceasta, izbăveşti pu ru -
rea din cele mai mari primejdii şi necazuri
pe toţi cei ce se apropie cu credință de
acoperământul tău şi curat te fericesc pe
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tine, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (de
trei ori)

Apoi iarăși Icosul 1 și Condacul 1

Rugăciune către Sfântul Cuvios
Pimen cel Mare

Izbăveşte prin caldul tău ajutor, Prea -
cuvioase Părinte Pimen, sufletele

noastre cele pierdute, dăruindu-ne nouă
iertare din căderi şi odihnă din toate
amărăciunile vieţii, ca unul care te-ai ară -
tat plin de harul Duhului Sfânt, printr-o
viaţă asemenea îngerilor. Nimicește, cu
mij locirile tale, cetele demonilor ce unel -
tesc împotriva noastră și izbăveşte-ne pe
noi din căderile cele pline de durere, din
strâmtorările chinurilor, din felurimea pri -
mejdiilor şi din toată reaua întâmplare pe
noi, cei ce alergăm pururea la ocrotirea ta,
slăvite Părinte Pimen.
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