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Nepătrunsă este mila lui Dumnezeu, prin al 
Cărui har vedem toți o făptură îndumnezeită, 
căci tu, părinte, chipul Ziditorului întru tine 

ai adeverit, înălțându‑ți firea la asemănarea cu 
Hristos; pentru aceea te slăvim, părinte Gavriil, 
vrednicule de laudă, cel ce pe pământ ai fost glas 
al adevărului și porumbel al curăției, viețuind 

în minunată smerenie, și ai cântat cu lira 
înțelepciunii și cu harpa dragostei, iar acum  
în ceruri ești chezașul mântuirii noastre și  

solitor al harului dumnezeiesc.
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Notă introductivă

Portretul duhovnicesc al Sfântului 
Gavriil Georgianul e de o bogăţie ui‑
mitoare: el a fost o stea călăuzitoare 
pentru creştini în întunecatul ev co‑
munist; a fost un preot smerit, dar şi 
un nebun neînfricat pentru Hristos; a 
ctitorit lăcaşuri sfinte, dar şi suflete – 
biserici vii –, chemându‑le la credinţa 
izbăvitoare de moarte şi de minciună. 
Toate aceste faţete ale personalităţii 
sale sunt, de fapt, expre sii ale daruri‑
lor primite de la Dumnezeu.

Din pruncie, Bunul Dumnezeu i‑a 
dăruit o credinţă tare şi strălucitoa‑
re ca un diamant. O întâmplare este 
cât se poate de grăitoare în acest sens. 
Odată, ziua în amiaza mare, micul 
Goderdzi a văzut o cruce mare apă‑
rută pe cer. Peste ani, binecuvânta‑
tul stareţ va descifra minunea din zo‑
rii vieţii sale: „N‑am ştiut atunci, dar 
acum ştiu că era crucea pe care trebu‑
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ia s‑o port pentru dragostea lui Dum‑
nezeu şi a poporului meu”. Tot în co‑
pilărie, ca răsplată pentru dragostea 
sa faţă de Hristos, care îi învăpăia su‑
fletul, s‑a învrednicit să primească şi 
darul înainte‑vederii. Atracţia sa pen‑
tru isihie s‑a manifestat în condiţii de‑
osebite: prigonit de comuniştii care îl 
declaraseră alienat mintal, incapabili 
să înţeleagă şi să accepte vedeni ile pe 
care stareţul le avea încă din copilă‑
rie, pustniceşte într‑o colibă ridicată 
în curtea casei sale. Mai târziu, inima 
lui în care ardea focul nestins al dra‑
gostei dumnezeieşti îl împinge să îm‑
brace haina monahală, primind la că‑
lugărie numele de Gavriil.

Tot în curtea casei părinteşti, con‑
struieşte o bisericuţă, pe care o îm‑
po dobeşte cu icoanele aruncate de 
necredincioşi la gunoi. Comuniştii îi 
vor dărâma, în trei rânduri, bisericuţa, 
dar cuviosul o va ridica de fiecare da‑
tă, spre disperarea propagandiştilor 
atei.

La data de 1 mai 1965, în timpul 
unei manifestaţii comuniste, Sfântul 
Gavriil incendiază un portret al lui 



9

lenin şi îi îndeamnă pe conaţionalii 
săi să îşi revină din înşelarea idola‑
tră. Ca un proroc din vremuri de de‑
mult, cuvintele sale de foc biciuie au‑
zul necredincioşilor: „Hristos a murit 
şi a înviat a treia zi, iar idolii voştri 
de aramă nicicând nu vor învia, ci, în‑
că în viaţă fiind, sunt morţi!” Pentru 
această cutezanţă nemaivăzută, cuvi‑
osul îndură loviturile mulţimii bez‑
metice, fanatizate, şi ulterior, intero‑
gatoriile şi torturile KGB‑iştilor.

Într‑o lume nebună, Sfântul Ga‑
vriil îmbracă haina strâmtă a nebu‑
niei pentru Hristos: înveşmântat în‑
tr‑o rasă cu glugă, în picioarele goa‑
le şi purtând pe cap coroană aurită, 
cuviosul aduce în lumina lui Hristos 
mulţime de suflete ce rătăceau prin 
bezna necredinţei şi a nonsensului. 
Pro povăduieşte vestea cea bună pe 
străzi, în moschei şi sinagogi.

Darul preoţiei a fost o altă bine‑
cuvântare cerească de care stareţul 
Gavriil s‑a învrednicit: în 1971 este 
înălţat la treapta preoţiei. Va sluji în 
Mănăstirea Samtavro.

Darul călăuzirii duhovniceşti l‑a 
 făcut cunoscut de la un capăt la celălalt 
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al ţării sale, mai ales în anii din urmă 
ai vieţuirii lui pământeşti, când chilia 
sa pitită într‑un turn se dovedeşte ne‑
încăpătoare pentru numeroasele su‑
flete dornice să se hrănească din Cu‑
vântul Vieţii.

Cunoscându‑şi din vreme binecu‑
vântatul sfârşit, Cuviosul Gavriil pă‑
şeşete în lumina nezidită a lui Hristos 
la data de 2 noiembrie 1995, înconju‑
rat de cetele îngerilor şi ale sfinţilor, 
nu înainte de a rosti cuvintele ce pot fi 
socotite o efigie a întregii sale biogra‑
fii: „De la 12 ani Te urmăresc, Hris‑
toase. Sunt gata, ia‑mă!” De câte ori 
nu a dat dovadă cuviosul că este ga‑
ta de moarte, gata să părăsească tărâ‑
mul acestei vieţi amare şi nestatornice 
pentru Împărăţia promisă, cea nepie‑
ritoare! Și în ce vitregii îşi dovedise 
credinţa – fie în sărăcie lucie, în batjo‑
cura necredincioşilor sau în orele de 
tortură prin beciurile KGB‑iştilor!

Mormântul care a adăpostit ani de 
zile binecuvântatele rămăşiţe pă mân‑
teşti ale stareţului a devenit o adevă‑
rată scăldătoare a Vitezdei, un izvor 



de tămăduiri pentru toţi cei copleşiţi 
de neputinţe sufleteşti şi trupeşti.

Volumul de faţă adevereşte, o dată 
în plus, lucrarea Duhului Sfânt să vâr‑
şită prin smeritul ieromonah Gavriil: 
aşa cum veţi vedea, copii care pâ nă 
mai ieri nu puteau să vorbească îşi re‑
capătă graiul, un tânăr narco man es‑
te întors din moarte la viaţă, sta reţul 
Gavriil participă în chip tainic la nun‑
ta unor tineri creştini, copii îndelung 
doriţi şi aşteptaţi de părinţii lor se ză‑
mislesc ca dar minunat al binecuvân‑
tatului stareţ.

Îi rămâne cititorului bucuria de 
a descoperi în acest volum alte şi al‑
te minuni săvârşite de „Bunicul cel 
bun”, aşa cum este numit în Georgia, 
spre întărirea credinţei noastre greu 
în cercate în vremurile din urmă.


