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TROPARUL, GLASUL AL 3‑LEA:

P

recum Hristos și-a tăinuit dumnezeirea
în trup omenesc îmbrăcând-o și tu ți-ai
tăinuit virtuțile prin nebunia-pentru-Hristos,
iar prin mărturisirea credinței și prin dragoste
vrednic păstor de suflete fost-ai arătat; pentru
aceasta, Cuvioase Mărturisitorule Gavriil,
roagă-te lui Dumnezeu să se mântuiască
sufletele noastre.
CONDACUL, GLASUL AL 4‑LEA:

C

instite Părinte Gavriil, prin minunata-ți
smerenie și dumnezeiasca ta înțelepciune
desăvârșit te-ai asemănat lui Hristos. De
aceea, te lăudăm, trâmbiță a Adevărului și
propovăduitor al dragostei, căci acum ești un
nebiruit mijlocitor al milostivirii Domnului
către noi.
MEGALINARIA:

T

e fericim pe tine, Cuvioase Mărturisitorule
Gavriil, și cinstim sfântă pomenirea ta,
îndreptătorule al monahilor și povățuitorule
al mirenilor.

Viața Cuviosului Mărturisitor
Gavriil Georgianul,
cel nebun-pentru-Hristos1
Copilăria
Viitorul Sfânt Gavriil s-a născut în
capitala Georgiei, Tbilisi, pe 26 august
1929, fiind cel mai mic dintre cei trei
copii ai părinților lui, Vasili și Varvara
Urghebadze. La Botez a primit numele
Tradusă, prelucrată și adaptată din limba
engleză de Cătălin Grigore după edițiile Sfântul
Mărturisitor Gavriil Georgianul, cel nebun întru
Hristos, Editura Iona, București, 2015 și The
Orthodox Word nr. 308 („St. Gabriel the Fool-forChrist of Samtavro”), Saint Herman Press, Platina,
California, 2016 (n. ed.).
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de Goderdzi. În acea vreme, regimul
comunist din Georgia sovietică se mani
festa puternic și violent: credincioșii erau
prigoniți, uciși sau deportați, bisericile
erau închise sau dărâmate. La aproape
doi ani de la nașterea lui Goderdzi, tatăl
lui, ateu comunist, a fost omorât în
împrejurări misterioase; de atunci, toți au
început să-l numească pe băiat Vasiko2,
după tatăl lui. Familia lui Vasiko și-l
amintește ca fiind un copil neobișnuit de
blând și de serios, care stătea departe de
glumele grosolane ale copiilor de vârsta
lui. Una dintre activitățile lui preferate era
să construiască bisericuțe din pietricele de
prund și să aprindă în ele chibrituri drept
lumânări. Acest îndemn de a construi
o casă a lui Dumnezeu venea numai
dinlăuntrul lui, fiindcă familia lui, deși
botezată, nu ducea o viață creștinească
Vasiko (Vasilică) este un diminutiv de la
Vasili (Vasile) (n. ed.).
2
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de frica regimului. Vasiko a aflat despre
Hristos aparent din întâmplare.
Într-o zi, pe când avea șapte ani, Vasiko
l-a auzit pe vecinul lui certându-se cu un
alt vecin, care i-a zis: „M-ai chinuit ca pe
Hristos pe Cruce!” Aceste cuvinte i-au
stârnit curiozitatea băiatului. De aceea, a
mers la omul care le rostise și l-a întrebat:
„Cine este Hristos și de ce a fost chinuit pe
Cruce?” Vecinului îi era frică să vorbească
despre Hristos, dar i-a spus să meargă la
biserica locului, unde va găsi răspunsul.
Biserica fusese închisă de comuniști, dar
avea un paznic. Deoarece simțea că nu-și
va găsi pacea până nu va primi un răspuns
la această întrebare, Vasiko l-a întrebat pe
paznic același lucru. Paznicul i-a deschis
biserica, i-a arătat Crucea și i-a zis: „Acesta
este Hristos pe Cruce. Dacă vrei să știi mai
multe, trebuie să citești viața lui Hristos.”
Aceste cuvinte l-au trimis pe Vasiko
în căutarea cărții despre viața lui Hristos.
A făcut economii din banii pe care îi
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Ultimele dorințe și
testamentul Sfântului
Gavriil
Slavă lui Hristos Dumnezeu!
De la Preasfințitul și Preafericitul
Catholicos-Patriarh al Georgiei, Ilia
al II-lea, cer iertare și împăcare. Las
binecuvântarea și iertarea-împăcarea
mea tuturor clericilor și monahilor.
Dumnezeu este dragoste, dar deși m-am
străduit foarte mult, n-am putut atinge
dragostea de Dumnezeu și dragostea de
aproapele, după poruncile Domnului.
Încă din această lume văzută, dobân
direa Împărăției Cerului de către om se
face prin dragoste, căci prin dragoste
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moștenim viața veșnică. Îngropați-mă
fără sicriu, în mantia19 mea. Fiți buni și
smeriți. Domnul și-a adus aminte de noi
în smerenia noastră, fiindcă smerenia ne
dă har. Trăiți cu smerenie, cu bunătate
și cu dragoste înaintea oricărei persoane
născută de la Dumnezeu. Iau cu mine
dragostea pentru toți, pentru ortodocși
și pentru fiecare persoană născută de
la Dumnezeu. Scopul vieții în această
lume văzută este dobândirea Împărăției
Cerului, apropierea de Dumnezeu și
primirea moștenirii noastre, viața cea
veșnică. Vă doresc aceasta tuturor. Vă las
binecuvântarea mea: fie ca nimeni să nu
piardă mila lui Dumnezeu și fie ca toți
să fie învredniciți să ajungă în Împărăție.
Nu există niciun om care să trăiască pe
pământ și să nu păcătuiască. Eu singur
sunt un mare păcătos, cu totul nevrednic
și foarte neputincios. Din toată dragostea
O manta lungă, neagră, fără mâneci, purtată
de către monahi sau monahii (n. ed.).
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Învățături ale Sfântului
Gavriil
Despre iubirea de patrie
Dumnezeu! Adevărul! Acesta este mai
presus decât patria, dar patria este și ea
de la Dumnezeu; și adevărul se află și în
dragostea credincioasă față de poporul
în care v-ați născut. Toate popoarele
lumii sunt o familie înaintea lui Hristos,
deci vă întreb: Ce rost își are ura față de
alte popoare?! Niciunul, trebuie să avem
numai dragoste. Dar, dacă nu vă iubiți
propriul popor cu dragoste fiască, cum veți
iubi un alt popor?! Și vă spun și altceva:
există între părinți și copii o dependență
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specială, plină de har, o dumnezeiască
responsabilitate. Se poate oare ca marele
Apostol Pavel să nu fi avut dragoste față
de poporul lui evreu propovăduind
păgânilor și convertindu-i pe toți, când în
scrisorile lui spune că s-ar fi dat pe sine
iadului și despărțirii de Dumnezeu numai
ca evreii să fie mântuiți (Romani 9, 3)?
Despre dragoste și smerenie
Fii smerit și iubitor înaintea tuturor
oamenilor și, dacă nu-i poți iubi pe toți,
măcar poartă-te cu toți cu bunăvoință.
Bunătatea îți va deschide porțile raiului, cu
smerenia vei putea intra, iar dragostea ți-L
va descoperi pe Dumnezeu. Dumnezeu
este văzut numai în adevăr și în dragostea
dumnezeiască, fiindcă Dumnezeu este
dragoste.
Aduceți-vă aminte de cuvintele mele și
înțelegeți-mă bine: fără Hristos totul este
nimic! Omul este făcut după chipul lui
Hristos și dacă noi, care suntem asemenea
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Mărturii despre Sfântul
Gavriil
Monahia Parascheva (Rotiașvili)
Monahia Parascheva, slujitoarea de
chilie a Părintelui Gavriil spre sfârșitul
vieții lui la Samtavro, a fost probabil
martorul celor mai multe minuni săvârșite
de el. Pentru că această smerită monahie
a jucat un rol atât de important în ultima
parte a vieții sfântului și după moartea
lui, prezentăm în continuare mărturia
acesteia despre cum a ajuns să-l slujească
pe Părintele Gavriil:
„M-am născut în Dușeti, un loc cu
nimic ieșit din comun. Părinții mei lucrau
la o școală: tatăl meu era directorul și
mama preda istoria. La sfârșitul vieții ei
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a devenit monahie cu numele Matrona
și a fost înmormântată la Mănăstirea
Samtavro. La vârsta de șaisprezece ani,
eram deja sigură că voiam să-mi închin
viața lui Dumnezeu, dar nu știam cum să
fac aceasta. În acea vreme nu existau deloc
cărți de slujbă. Într-o zi, mi-a căzut în
mâini o carte despre Sfântul Antonie cel
Mare. După ce am citit-o, am înțeles cum
trebuie să trăiască și să se roage monahii.
Dar rânduielile monahale din carte mi
s-au părut foarte greu sau imposibil de
împlinit.
Fiind deznădăjduită, am început să
mă rog la icoana Maicii lui Dumnezeu
Portărița de la Iviron, zicând: «Preasfântă
Născătoare de Dumnezeu, vreau atât de
mult să fiu monahie. Dar rânduielile sunt
așa de grele că mi-e teamă că nu voi putea să
fac asta. Ce voi face? Nu știu. Spune‑mi ce
să fac, ajută-mă, învață‑mă.» M-am rugat
astfel mult timp și, deodată, spre spaima
mea, am văzut cum însăși Preacurata a
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Minuni ale Sfântului Gavriil
Cuviosul Gavriil nu era canonizat încă
atunci când am auzit prima oară despre
el. Prima noastră „întâlnire” s-a petrecut
când eram, cred, în clasa a VII-a și am
vizitat Mănăstirea Samtavro cu prietenii.
Fiind încă un copil, am fost uimit de
tot ceea ce-am văzut la mormântul lui,
dar mai ales de mulțimea incredibilă de
oameni care venea acolo să se închine și
să-i ceară ajutorul. Fără o conștientizare
reală a ceea ce făceam, m-am apropiat
și eu de mormânt, moment în care
a început prietenia mea cu Cuviosul
Gavriil. Plecându-mi capul la mormântul
lui, am simțit un har uriaș. Inima mi s-a
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umplut de dragoste. Când am simțit
această bucurie lăuntrică voiam să strig
cât de tare puteam: „Vă iubesc pe toți!”
Maica Parascheva ne-a dat niște ulei de
la candela mormântului și ne-a explicat
cum să ne ungem cu el. Mă simțeam ca
și cum aș fi dobândit o putere invincibilă.
Și așa era!
Au trecut câteva luni și o mare neno
rocire a lovit casa noastră. Tatăl meu s-a
îmbolnăvit de psoriazis. Am luat toate
spitalele la rând, dar forma lui de psoriazis
era într‑un stadiu atât de avansat, încât
n-au vrut să-l primească nicăieri. După
un timp, prin intervenția rudelor noastre,
tatăl meu a fost internat la Spitalul de Boli
Dermatologice și Venerice din Tbilisi.
Tratamentul mergea foarte încet. Doctorii
ne‑au spus că va avea nevoie de cel puțin
patru luni ca să se însănătoșească cu totul.
Într-o noapte, a avut un infarct și abia au
putut să-i salveze viața. Atunci mi‑am
adus aminte de Cuvios, la mormântul
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Acatistul Sfântului
Mărturisitor
Gavriil Georgianul,
cel nebun-pentru-Hristos21
2 Noiembrie
De nu este preot se zice:

P

entru rugăciunile Sfinților Părinților
noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule
al lui Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi.
Amin.
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Tradus, prelucrat și adaptat din limba
engleză de Cătălin Grigore după viața Sfântului
Gavriil și după acatistul lui alcătuit de Tinatin
Mchedlișvili în georgiană și tradus în engleză de
James și Maria Nemkovici (n. ed.).
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Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Condacul 1:

C

instim viața ta și pătimirile tale,
întru-tot-sfinte Părinte Gavriil, că
Dumnezeu te-a arătat mare luminător
al Iviriei în veacul apostaziei. Și acum,
cu credință strigăm ție, preaputernicul
nostru mijlocitor, roagă-L pe milostivul
Dumnezeu să ne păzească de cursele
păcatului pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură‑te, Cuvioase Mărturisitorule
Gavriil, mult-pătimitorule!
Icosul 1:

P

recum Dumnezeu i-a arătat pe Proroci
mustrători ai păcatelor poporului
Israil, dar și împăcători cu El, și pe
tine te-a arătat mustrător și rugător al
poporului georgian, Cuvioase. Că din
tinerețe dăruindu-te slujirii Domnului
și oamenilor, totdeauna ne izbăvești de
patimi, pe noi, cei care zicem către tine:
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Bucură-te, cel ce ne acoperi de toată
primejdia și vătămarea.
Bucură-te, neajuns cunoscător al tai
nelor Duhului.
Bucură-te, lumină duhovnicească a
celor din întunericul necredinței.
Bucură-te, neobosit propovăduitor al
pocăinței.
Bucură-te, desăvârșit plinitor al po
runcilor dumnezeiești.
Bucură-te, neclintit slujitor al ade
vărului împotriva vrăjmașilor lui Hristos.
Bucură-te, Cuvioase Mărturisitorule
Gavriil, mult-pătimitorule!
Condacul al 2-lea:
răjmașii credinței care s-au înstăpânit
în pământul Născătoarei de Dum
V
nezeu au prigonit Biserica lui Hristos

încât numai cei aleși au răbdat cumplitele
pătimiri. Și tu, deși fiu născut din părinți
necredincioși, te-ai umplut de Duhul
Sfânt ca un vas ales, totdeauna slăvindu-L
pe Făcătorul: Aliluia!
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Vasiko Urghebadze, soldat la unitatea de
grăniceri din Batumi
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