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CUVÂNT ÎNAINTE

A dobândi luminarea cea dumnezeiască nu-
mai celor aleși este dat și fieștecărui om ce-L caută pe 
Domnul cu toată sârguința. În rândurile celor aleși se află 
și marele nevoitor al veacului XX, Arhimandritul Gavriil 
(Urghebadze). Sfințit prin Harul Sfântului Duh, Nebun 
pentru Hristos, Starețul putea vedea întreaga lume cu un 
neobișnuit discernământ, putea birui timpul și spațiul. 
Întreaga sa viață a fost pătrunsă de o nesfârșită dragoste 
pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Părintele Gavriil 
citea gândurile oamenilor cu o ușurință neobișnuită și 
putea descrie trecutul vieților până la cele mai neînsem-
nate amănunte. Dacă se întâmpla ca cineva să-l cheme 
în ajutor, apărea în chip minunat lângă acela și-l izbăvea 
din primejdie. Era cu neputință de cunoscut, atât de im-
previzibil, atât de nealipit de viața cea materială, încât 
un om obișnuit cu anevoie îi putea pricepe mărinimia și 
înțelepciunea sa. De-a lungul vieții sale, Starețul Gavriil 
a însămânțat binele, purtând grijă de aproapele și răspân-
dind dragoste tuturor celor din jurul său.

Numele dat Părintelui – acela de „sfințită dragoste a 
veacului XX” – este mărturisirea limpede a faptului că 
Starețul Gavriil a fost un adevărat rob al lui Dumnezeu, 
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un om care a reușit să împlinească întreaga sa viață 
toate poruncile Evangheliei. Fugind mereu de lauda cea 
omenească, el îi întărea și îi încredința pe cei apropiați 
că „Dumnezeu dragoste este.” /1 In. 4, 8/

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene, 
cu ajutorul Bunului Dumnezeu și sub ocârmuirea 
Patriarhului Întregii Georgii, Ilie al II-lea, l-a canonizat 
pe Arhimandritul Gavriil ca Mărturisitor și Nebun 
pentru Hristos. Pomenirea noului sfânt a fost hotărâtă 
pentru ziua de 2 noiembrie, ziua adormirii sale. Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Georgiene, cu binecuvântarea 
Patriarhului Moscovei și al Întregii Rusii, Kirill, l-a tre-
cut pe Starețul Gavriil în calendarul Bisericii Ortodoxe 
Rusești.

Singurul nostru țel este acela de a-l face cunoscut 
cititorului pe acest sfânt al zilelor noastre. În această 
carte am adunat documente din arhiva centrală, materi-
ale de la patriarhie, amintiri ale slujitorilor altarului, ale 
fiilor duhovnicești ai Arhimandritului Gavriil, materiale 
culese de pe internet și mărturii din afara țării; de ase-
menea, documente și materiale din arhiva Ministerului 
de Interne, din închisoare și din spitalul de boli psihice, 
unde Starețul Gavriil a petrecut o vreme. De bună seamă, 
cuprinde și materiale privind deschiderea mormântului 
Starețului Gavriil și a Stareților de la Betania, Cuvioșii 
Gheorghe și Ioan.

Am înfățișat și tămăduirile minunate și mărturisirile 
sincere ale celor care au simțit puterea cea făcătoare de 
minuni a Starețului Gavriil.
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Ne-am străduit, atât cât ne-a stat în putere, să scriem 
viața unuia dintre cei mai înzestrați duhovnicește urmași 
ai lui Adam, a Cuviosului Mărturisitor, a Starețului celui 
Nebun pentru Hristos, cu toate că viața sa bogată este cu 
neputință a fi scrisă de un muritor de rând, căci numai 
Domnul știe totul despre ea!



CAPITOLUL 

I ÎNDEPĂRTAT 
DE LA DOMNUL 
ȘI VĂDUVIT DE 
DRAGOSTE

„Acest neam de demoni cu 
nimica poate să iasă, fără 
numai cu rugăciune și cu 

post.” /Mc. 9, 29/
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„Rugați-vă pentru toți, las vouă poruncă!… 
Mai întâi, roagă-te pentru cei pe care-i iubești mai 
mult – de pildă, pentru copiii tăi. Apoi roagă-te pentru 
celelalte mădulare ale familiei, apoi pentru toți vecinii 
și toate rudele. Roagă-te pentru toți! Binecuvântează 
orașul în care locuiești, însă Tbilisi nu este singurul oraș 
din lume; binecuvântează pe toți locuitorii Georgiei! 
Georgia, nici ea nu este singură, ci este înconjurată de 
alte țări. Așadar, roagă-te ca oamenii să nu se dușmă-
nească! Acum, când te rogi pentru toți, ți-a rămas doar 
vrăjmașul tău, și să nu-l lași nici pe acesta. Roagă-te și 
pentru vrăjmaș! Roagă-te Domnului să-i umple inima 
de bunătate, iar mintea de înțelepciune. Uite așa te poți 
ruga pentru vrăjmașul tău!

Trebuie să ne rugăm cu evlavie. Înțelege înaintea Cui 
stai: Hristos este pururea cu noi în chip nevăzut.

Rogu-Te, Doamne, rugăciunea mea o primește. Nu ne 
lăsa pe noi, ci Harul Tău ne dăruiește. Pe calea cea dreaptă 
ne povățuiește, ca în calea Ta să umblăm, poruncile Tale 
să plinim, poftelor celor trupești să nu ne plecăm și de 
tot răul să ne ferim.
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Doamne, învață-ne a ne ruga Ție și a păzi sfintele 
Tale porunci, ca inimile noastre să se umple de bunătate 
și întru poruncile Tale cele sfinte să petrecem.”

„…de ați avea credință cât un grăunte de muș-
tar, zicere-ați muntelui acestuia: Mută-te de aici 
dincolo, și se va muta; și nimic va fi vouă cu 
neputință.”

/Mt. 17, 20/

Pururea-pomenitul Arhimandrit Gavriil a avut 
o viață atât de neobișnuită, încât un simplu muritor cu 
anevoie ar putea pătrunde adâncurile ei duhovnicești.

De multe ori, prin dragostea sa nemărginită, se stră-
duia să ne arate că viața aceasta, în întregimea ei, este o 
pregătire pentru Împărăția Cerurilor și că dragostea de 
Dumnezeu se dovedește prin dragostea față de aproape-
le. Tocmai această dragoste l-a făcut pe Arhimandritul 
Gavriil să urce întreaga sa viață pe calea cea strâmtă 
către Domnul, pentru că „nimeni punând mâna lui pe 
plug și căutând înapoi, nu este îndreptat întru Împărăția 
lui Dumnezeu.” /Lc. 9, 62/

Nu doar printre mireni, ci nici printre slujitorii cei 
bisericești nu afli prea lesne un om ce săvârșește binele 
întru ascuns și se smerește pe sine înaintea oamenilor.

Credința adâncă, calea anevoioasă pe care a ales-o de 
bunăvoie, necazurile, umilințele și prigonirile l-au făcut 
pe Părintele Gavriil purtător al Harului Duhului Sfânt: 
lui i se descopereau tainele inimilor omenești.
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Cu mijlocirile Maicii Domnului, el putea să săvârșeas-
că tămăduiri și să-i izbăvească pe oameni din necazuri.

Așa era Cuviosul Arhimandrit Gavriil, mânat de 
dragostea de a-L proslăvi pe Domnul nostru Iisus Hristos.

Părintele Gavriil – în lume Urghebadze Goderdzi 
Vasilevici – s-a născut în Tbilisi, la 26 august 1929, pe stra-
da Tetrițkaroiskaia1 nr. 11, nu departe de Biserica Sfintei 
Varvara. Și-a pierdut tatăl încă din copilărie. Micuțul 
Goderdzi nu împlinise nici măcar doi ani, când tatăl lui, 
care era o persoană publică, a fost scos din casă și ucis 
pe o stradă învecinată.

După moartea tatălui său s-au ivit greutăți în familie. 
Mama Părintelui Gavriil avea două locuri de muncă, însă, 
cu toate acestea, nu-și putea întreține familia, adică pe cei 
trei copii, și de aceea a fost nevoită să se recăsătorească cu 
un bărbat cumsecade, Mihail Nikitovici Djighitian. Din 
această căsătorie s-a născut o fetiță, Giulietta.

La sfârșitul vieții, mama sa a luat schima monahală 
cu numele de Ana. A trăit mulți ani și a trecut la Domnul 
în anul 2000, în Săptămâna Patimilor. A răposat și fratele 
său, rămânând numai surorile sale, Emma și Giulietta.

În copilărie, Goderdzi era alintat cu numele tatălui 
său, Vásiko.

Vásiko a urmat școala de băieți vreme de șase ani. 
Una dintre vecinele sale își amintește că la grădiniță mi-
cul Vásiko se deosebea prin faptul că era tăcut, șezând 
în vreun colț, iar singura lui îndeletnicire era aceea de a 
construi bisericuțe din chibrituri.

1 Până la venirea bolșevicilor, strada purta numele „Sfânta Sidonia.”
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Uimitor lucru era că în anumite zile nu se atingea de 
cașa cu lapte, nici măcar în anii aceia de foamete. Vásiko 
mânca puțin, iar uneori rămânea chiar flămând.

S-a întâmplat ca Vásiko să audă cearta dintre două 
vecine. Una striga către cealaltă: „Nu mă răstigni ca pe 
Hristos pe Cruce!”

Uimit, Vásiko a întrebat:
– Pentru ce a fost răstignit Hristos?
Nimeni n-a putut să-i răspundă micuțului, fiind sfătuit 

să meargă la biserică, care, din păcate, era închisă. Paznicul 
însă i-a deschis în taină biserica și i-a arătat micului Vásiko 
„Răstignirea Domnului”, iar el, cu mare evlavie, a îngenun-
cheat înaintea Sfintei și de viață dătătoarei Cruci. După 
aceasta, paznicul l-a sfătuit să citească istoria lui Hristos. A 
început să strângă bani și, cu ajutorul lui Dumnezeu, și-a 
cumpărat o Evanghelie și a început s-o cerceteze.

Giulietta, sora Părintelui Gavriil, își amintește: 
„Atunci când tata îl trimitea pe Vásiko la magazin după 
cumpărături, restul bănuților i-l lăsa lui. Așa a putut să-și 
strângă bani pentru a-și cumpăra Evanghelia. A fost chiar 
o minune: a plecat la piață și, după ce a mers îndelung, 
un oarecare bătrânel cu barba încărunțită i-a spus: «Tot, 
absolut tot ceea ce vrei să afli, găsești în cartea aceasta.» 
Mai uimitor este faptul că bătrânelul, zicând prețul cărții 
– 70 de ruble –, a cerut întocmai atât cât strânsese Vásiko. 
A mers câțiva pași, a deschis cartea, s-a uitat la cuprins 
și și-a dat seama că acolo nu scrie istoria lui Hristos. S-a 
întors, dar pe bătrân nu l-a mai aflat. Spuneau că nimeni 
nu văzuse un astfel de om. În acest chip minunat și-a 
dobândit Vásiko Evanghelia.”
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Regimul aspru, vremurile cele cumplite și întunecate, 
moartea învăluită în mister a lui Vasilie Urghebadze și 
atmosfera tensionată din țară – toate acestea îndreptățeau 
frica mamei Starețului Gavriil, Varvara, de a-și pierde 
singurul fiu. Astfel se înțelege pricina pentru care mama 
stăruia ca băiatul să aibă o viață obișnuită, așa cum trăiau 
milioane de oameni.

El însă avea o atât de mare dragoste de Dumnezeu, 
cum nimeni altul dintre cei credincioși nu avea.

Mama Starețului Gavriil i-a batjocorit cea mai iubită 
carte a sa, fapt pentru care el a hotărât să plece de acasă. 
Din acel moment începe perindarea sa de la o mănăstire 
la alta, din biserică în biserică. Odată, întorcându-se de 
la biserică istovit și trudit, micul Vásiko a văzut o femeie 
necunoscută care l-a luat acasă, spunând că are și ea un 
băiat de vârsta lui și că vor locui împreună. Pe acea femeie 
o chema Margo și era ghicitoare. Într-o zi, când ea nu se 
simțea prea bine și era îngrijorată că nu poate primi vizi-
tatorii, Vásiko a liniștit-o, explicându-i că îi va primi el. S-a 
întâlnit cu ei și a început să le vorbească despre creștinism, 
despre dragoste și despre bunătatea Celui Atotputernic. 
„De la Cel Atotputernic m-au cercetat astfel de gânduri, 
încât am înțeles tot – spunea Părintele Gavriil –, iar unora 
dintre ei le-am spus chiar și numele. M-au plătit, iar toți 
banii i-am dat lui Margo. Eram tare bucuros că am avut 
prilejul de a propovădui voia Domnului nostru Iisus 
Hristos.” Cea mai înaltă propovăduire a fost însă faptul 
că a ajutat-o pe Margo să se întoarcă la Dreapta Credință.

Dumnezeu l-a înzestrat duhovnicește încă din copi-
lărie, mai înainte de a crește trupește, astfel încât, spre 
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uimirea celor de aproape ai săi, la o vârstă fragedă și-a 
construit o chilie de lut, unde a început a se nevoi. Chilia 
era atât de strâmtă, încât nu încăpea nici măcar un pat. 
În lipsa sa, mama, grijulie, i-a adus o pernă în chilie, 
dar Vásiko, înfuriindu-se, a aruncat-o cât colo, zicând: 
„Domnul nostru Iisus Hristos era atât de sărac, că nu 
avea unde să-Și plece capul!”

Părintele Gavriil cunoștea bine Evanghelia încă 
de la doisprezece ani. La aceeași vârstă a și plecat spre 
Mănăstirea de maici Samtavro, închinată Sfintei Nina 
cea întocmai cu Apostolii. Stareța mănăstirii, Anusia 
(Kocilamazașvili), i-a dat ceva de-ale gurii, însă nu i-a 
îngăduit să înnopteze, întrucât era mănăstire de maici, 
iar bărbaților nu li se permitea să rămână. Harul lui 
Dumnezeu lucra întru el cu așa mare putere, încât, stând 
înaintea porților mănăstirii, și-a îndreptat rugăciunile 
către Maica lui Dumnezeu, cerându-i ca, înainte de a 
pleca din această viață pământească, să-i dăruiască loc 
de nevoință în acest loc sfânt.

Domnul i-a ascultat copilului rugăciunea, astfel că 
cei din urmă ani ai vieții sale și i-a petrecut la Mțheta, în 
Samtavro. Starețul a viețuit și a propovăduit în vechiul 
turn al mănăstirii, iar binecuvântarea pentru aceasta a 
primit-o de la însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 
și de la doi patriarhi, după cum el însuși mărturisea.

După ce a vizitat Mănăstirea Samtavro, Vásiko a plecat 
la Biserica Svetițhoveli. Iată cum înfățișează el acest episod: 
„Când am sosit la Svetițhoveli, porțile bisericii erau zăvo-
râte și n-am îndrăznit să bat ca să trezesc pe cineva. M-am 
așezat la ușa bisericii, vrând să dorm, dar n-am izbutit, căci 
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era început de toamnă și era frig. Deodată s-au ivit niște 
câini. La început m-am speriat, dar aceștia, apropiindu-se, 
s-au întins alături de mine, încălzindu-mă, și am adormit. 
Dimineața, părinții de acolo mi-au zis: «Copile, tu ai dormit 
aici, iar noi în așternut cald!» Și m-au luat în mănăstire, 
mi-au dat de mâncare și m-au lăsat să rămân trei zile, căci 
mai mult nu li se îngăduia să mă țină acolo.

După șederea la Svetițhoveli, Vásiko a mers la 
Mănăstirea Șiomgvimsk, unde a rămas alte trei zile. 
Monahia Parascheva, care l-a îngrijit pe Părintele Gavriil, 
își amintește de o întâmplare petrecută la Mănăstirea 
Șiomgvimsk:

„Într-o zi, Starețul Gavriil a plecat la Șiomgvimsk și 
i-a cerut duhovnicului mănăstirii să-i dea vreo ascultare. 
L-au pus să curețe pardoseala bisericii, iar el a făcut rost 
de câteva periuțe de dinți și a curățat-o în așa fel, încât 
neobișnuita ei strălucire a atras ani la rând privirea celor 
care vizitau biserica.”

Următoarea mănăstire pe care a vizitat-o Starețul a 
fost Zedazenski. Acolo a poposit, de asemenea, trei zile. 
Apoi s-a îndreptat către pădure, unde a petrecut vreme 
de alte câteva zile. Stareții i-au dat niște bani și l-au sfătuit 
să plece din acel loc, căci în pădure se afla în primejdie.

Starețul Gavriil și-a continuat drumul spre alte mă-
năstiri. După ce a plecat de la Mănăstirea Zedazenski, 
Părintele Gavriil a fost găzduit la Mănăstirea Betania. 
Bineînțeles că și acolo l-au primit cu mare dragoste și l-au 
hrănit, însă n-a putut rămâne nici aici prea mult.

După o vreme, unul din Bătrânii mănăstirii, Cuviosul 
Gheorghe (Mheidze), a devenit duhovnicul Părintelui 
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Gavriil. Despre dânsul, Starețul Gavriil a prorocit: „Înainte 
de așezarea mea în rândul sfinților, va fi canonizat 
Părintele Gheorghe, pentru că este un mare sfânt.” Această 
prorocie s-a împlinit în anul 2003, atunci când, în Biserica 
Ruis-Urbinski, doi mari stareți – Cuvioșii Gheorghe 
(Mheidze) și Ioan (Maisuradze) – au fost rânduiți în ceata 
sfinților.

În ciuda zecilor de ani de regim ateist, acești stareți 
binecuvântați au răbdat ocări și batjocuri de tot felul, 
însă nu s-au frânt și nu și-au pierdut adevărata credință 
și dragostea pentru Hristos.

Numai un om care și-a pierdut credința și dragostea 
pentru Domnul ar putea batjocori și dărâma o biserică. 
Dovadă acestui fapt stau cele mărturisite în scris de 
Starețul Ioan (Maisuradze):

„Catapeteasma și toate obiectele bisericești, dimpre-
ună cu clopotele, au fost distruse și aruncate într-o râpă 
de către milițianul Darcio Kereselidze. Clopotele mici 
au fost salvate, dar cel mare a fost sfărâmat. Localnicii, 
văzându-l pe milițian, l-au întrebat ce face, iar acela, 
drept răspuns, a început să tragă cu pistolul. După cele 
întâmplate, localnicii au coborât în râpă și au adus înapoi, 
în biserică, toate lucrurile aruncate.”

În acele vremuri, călugării erau socotiți paznici și 
îngrijitori; erau chiar plătiți cu salarii infime, iar biserica 
era recunoscută doar ca monument de arhitectură.

Cu toate opreliștile comuniștilor, în biserici și mănăs-
tiri se slujea în taină, se aprindeau lumânări și candele și 
se săvârșeau Taina Cununiei și Taina Botezului. Au fost 
situații când la mănăstire au venit și ruși; atunci Stareții, 
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în semn de cinstire pentru poporul rus și din dragostea 
cea mare pentru Hristos, săvârșeau slujbele în limba 
slavonă.

Din păcate, în Georgia – și nu doar acolo – era un 
regim foarte aspru împotriva Bisericii și a slujitorilor ei. 
Starețul Ioan (Maisuradze) a lăsat o epistolă scrisă de 
mâna sa în această privință, în care mărturisește despre 
calea anevoioasă pe care a purces de la paisprezece ani, 
atunci când a venit la mănăstire. Voim să-i facem cunos-
cut cititorului conținutul acestei scrisori:

„Am fost la Tbilisi împreună cu Părintele Andrei 
Maisuradze. Acolo l-am întâlnit pe Starețul Spiridon, 
care venise la prietenii mei. Pe atunci se tipăreau Viețile 
Sfinților Părinți. Le-am cumpărat și le-am citit. Dorința de 
a mă face călugăr s-a ivit încă din copilărie. Așa că am 
hotărât să plec la Mănăstirea Betania. Pe drumul către 
mănăstire mi se făcuse tare foame. Mi-au dat să mănânc, 
după care, împreună cu Stareții, am început să reparăm 
partea ruinată a mănăstirii. Aveam la acea vreme pai-
sprezece ani. Până a veni Starețul Spiridon, Mănăstirea 
Betania era părăsită. Crescuseră copaci pe acoperișul 
bisericii, iar cupola era stricată. Biserica era în ruine. Prin 
acoperișul dărăpănat pătrundea ploaia. Am reparat aco-
perișul stricat, am restaurat iconostasul, am pus ferestrele, 
am schimbat ușa – am refăcut mănăstirea în întregime. 
Crucea de pe cupola bisericii a fost făcută la depoul din 
Tbilisi. Muncitorii ruși ne-au ajutat s-o ridicăm.

Odată, a ajuns la Betania cercetătorul Dmitrii Petrovici 
Gardiev. L-am întrebat atunci ce știe despre restaurarea 
Mănăstirii Betania. Mi-a spus că a fost refăcută de către 
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un italian. Același lucru l-a zis și directorul Comitetului 
pentru ocrotirea monumentelor istorice, David Lomadze. 
Eu le-am mărturisit că toate acestea sunt minciuni. 
Atunci m-au rugat să scriu istoria Mănăstirii Betania. La 
ridicarea marii mănăstiri ne-au ajutat Episcopul Kirion 
(mai târziu patriarh al Georgiei), Ekvtime Takaișvili (mai 
târziu canonizat) și Aristo Kutateladze.

În anul 1903 am plecat în Sfântul Munte Athos. Am 
ajuns la mănăstirea georgiană, unde slujea Starețul Iona, 
iar după moartea acestuia grecii ne-au prigonit și ne-au 
izgonit din mănăstire. Ne-au luat cheile de la chilii… 
Ce era să facem? Era o altă țară, de ei depindea și cle-
rul, și toate… Le-am cerut să ne lase să prăznuim acolo 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Din păcate, nu 
ne-au îngăduit nici acest lucru. Eu le-am spus: «Atunci 
când am văzut greci în țara mea, tare m-am bucurat; 
gândeam că văd un înger. Iar voi, ce fel de oameni sun-
teți? În țara noastră sunt o jumătate de milion de greci, 
iar noi, douăzeci de bătrâni, ce rău v-am putea pricinui?» 
Cu toate acestea însă, nu ne-au lăsat să prăznuim Paștile 
pe pământul Athonului.

Trebuiau să ne dea lemne de foc în fiecare an, dar nu 
ne-au dat. În acea vreme a venit pe acolo un ofițer rus 
cu soldații săi. Erau în jur de șaptezeci. Le-am povestit 
durerea noastră și ei ne-au sprijinit, poruncind grecilor să 
împlinească cererea noastră. Grecii așa au și făcut, însă, 
după ce au plecat rușii, au încetat să ne mai ajute.

Cu toate că îmi iubeam foarte mult țara, aș fi rămas 
în Sfântul Munte al Athonului dacă grecii nu ne-ar fi 
izgonit. Așa că ne-am întors în Georgia.
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La sosirea în Georgia m-am stabilit în Mănăstirea 
Armazi. În vremea aceea puterea fusese luată de bolșe-
vici. Iordania scăpase. Au venit la noi soldații cu puștile. 
Ne-au poruncit să le arătăm drumul. Ne mânau ca pe vite. 
S-a auzit o împușcătură și am fost rănit la umăr. Sângele 
îmi țâșnea și pe gură. În noaptea aceea m-am ascuns în 
pădure. Așteptam moartea, dar, cu ajutorul Domnului, 
am scăpat cu viață. Prietenul meu a fost rănit la cap. Se 
pare că el le-a spus localnicilor că am fost omorât. După 
ce m-am refăcut, m-am dus într-o altă mănăstire. Acolo 
au venit oamenii legii și ne-au spus: «Duceți-vă unde 
vreți! N-avem nevoie de voi!» O, Doamne, oare nici în țara 
mea nu pot rămâne? Am venit la Tbilisi, unde am locuit 
împreună cu Patriarhul Amvrozie. Acesta nu avea voie 
nicidecum să iasă pe stradă; chiar și acolo ni s-a înscenat 
un incendiu și am fost nevoit să merg la Betania.

Aici l-am întâlnit pe Starețul Gheorghe. Asta se pe-
trecea prin anul 1924. De atunci suntem la Mănăstirea 
Betania. Împreună cu Starețul Gheorghe am îndurat 
o mulțime de necazuri; de câte ori n-am fost jefuiți… 
Ori ne-au fost furați stupii… vacile… ori berbecii… 
ori obiectele bisericești… De nu mi-ar fi fost aproape 
Părintele Gheorghe, care mă întărea, mi-ar fi fost tare 
greu!”

Documentele se păstrează la Centrul Național al 
Manuscriselor.

Următoarea mănăstire pe care a vizitat-o Starețul 
Gavriil a fost Mănăstirea Martkop. Despre acest lucru ne 
istorisește Igumena Elisabeta (Zedghenidze): 
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„Starețul Gavriil voia să vadă mormântul Cuviosului 
Antonie din Martkop. El povestea: «Mergeam pe jos. 
Drumul era lung, mi se făcuse foame și visam la o bucată 
de pâine și la un ulcior cu apă. M-am prăbușit din pricina 
istovirii. Când am deschis ochii, la capul meu ședea un 
bărbat care mi-a dat pâine și apă, apoi s-a făcut nevăzut. 
Urcând la mănăstire, am văzut icoana Sfântului Antonie 
și am recunoscut în chipul său pe bărbatul care îmi dădu-
se pâine și apă. Mereu mi-am dorit să urc la mormântul 
lui și să-i mulțumesc încă o dată.»

Din păcate, nu și-a putut împlini această dorință, iar 
eu sunt vinovată într-o oarecare măsură. Când a găsit vre-
me, nu l-am putut duce la mormântul Sfântului Antonie. 
Domnul să ne ierte pe noi, pe toți, pentru tot ce am greșit 
înaintea Starețului, căci până în sfârșit nu l-am putut 
înțelege și prețui după vrednicie pe adevăratul păstor 
al turmei lui Hristos și nu i-am arătat atenția și cinstea 
cuvenită acestui minunat stareț.”

Fiind vas ales al lui Dumnezeu, încă din pântecele 
maicii sale s-a hrănit cu Harul Sfintei noastre Biserici. 
Atunci când a fost chemat în armată, la Batumi, a intrat 
în biserică și s-a rugat îndelung înaintea icoanei Sfântului 
Nicolae, făcătorul de minuni, cerându-i să poată petrece 
cât mai multă vreme în biserică.

Mila lui Dumnezeu nu s-a lăsat așteptată. În ziua 
următoare i s-a comunicat că fusese numit poștaș. S-a ivit 
astfel prilejul ca după împlinirea misiunii sale să poată 
merge la biserică. Între timp a început să învețe scrierea 
veche georgiană și a descoperit cărți vechi bisericești, 
care fuseseră tăinuite în acei ani de prigoană. Preotul 
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îl împărtășea pe ascuns în altar. Miercurea și vinerea 
postea, refuzând mâncarea sub pretextul durerilor de 
stomac. Astfel și-a petrecut serviciul militar, îmbinând 
armata cu mersul la biserică. După săvârșirea serviciului 
militar, familia a început a se îngriji de căsătoria lui. I-au 
prezentat o fată frumoasă și chiar i-au rânduit cererea în 
căsătorie. La început Vásiko a stat liniștit, fără a-și scoate 
pălăria de pe cap, dar mai apoi s-a ridicat și a plecat afară. 
Vrând a zădărnici planul familiei sale, s-a prezentat de 
bunăvoie, spre marea uimire a medicilor, la un spital de 
boli psihice, plângându-se că este bolnav.

În acele vremuri ateiste, propovăduitorii învățătu-
rii lui Hristos erau prigoniți de către stat, iar Părintele 
Gavriil, pentru cinstirea și slujirea Domnului nostru Iisus 
Hristos, a fost socotit bolnav psihic și trimis acasă, sub 
îngrijirea mamei sale.

Între timp, Părintele începuse să ridice o biserică în 
curtea sa.

Obișnuia să spună: „Cine nu are Biserica drept mamă, 
nu-L are pe Dumnezeu de Tată.”

În acele vremuri de cruntă prigoană a Ortodoxiei bi-
sericile erau dărâmate, clerul era năpăstuit, iar Părintele 
Gavriil a fost amenințat de mai multe ori de către autori-
tăți că-i vor dărâma bisericuța din temelii. Au fost situații 
când au venit câteva persoane care i-au stricat o parte din 
biserică, iar în ziua următoare i-au adus în ascuns banii 
pentru refacerea părții distruse de ei. Într-o zi au venit oa-
menii legii și nu i-a fost cu anevoie să le ghicească scopul 
vizitei. Fără a-i lăsa să scoată vreo vorbă, Părintele Gavriil 
le-a spus: „Eu nu dărâm, iar dacă voi veți putea, poftim, 
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încercați!” Fiindu-le frică de Dumnezeu, au plecat, dar au 
trimis câțiva muncitori. Părintele Gavriil i-a întâmpinat: 
„Cel care a dat ordinul mai mare păcat are decât cei care 
îl împlinesc.” Iar aceștia, înfricoșându-se, au plecat. Astfel, 
frica de Dumnezeu a izbăvit biserica de la dărâmare.

Sora Părintelui Gavriil, Giulietta, își amintește: „Când 
a ajuns acasă, s-a așezat în genunchi în biserica sa și se 
jeluia: «Doamne, cum aș putea să dărâm biserica aceasta 
ridicată în cinstea Ta?»”

Din acea perioadă a rămas și mărturisirea Monahiei 
Nina (Peikrișvili): „Am venit la Părintele Gavriil, iar el 
stătea în genunchi înaintea icoanei Mântuitorului și plân-
gea. Deodată, s-a întors către mine și a zis: «Să știi că cei 
ce dărâmă bisericile vor fi greu pedepsiți.»”

Afierosindu-se slujirii lui Dumnezeu încă din copi-
lărie, la data de 25 decembrie 1954, Părintele Gavriil a 
hotărât, în cele din urmă, să-și lege viața pentru totdeauna 
de Biserică și a scris o cerere către episcopul de Kutaisi, 
Gavriil (Ciacianidze):

„Vă rog să mă primiți ca slujitor în catedrala Voastră, căci 
acesta este țelul vieții mele încă din copilărie.”

Vlădica i-a aprobat cererea și la scurtă vreme l-a nu-
mit paznic de zi și l-a binecuvântat să se îngrijească de 
Sfântul Prestol.

După cum se vede din smerita sa cerere, Părintele 
Gavriil a slujit doi ani la Catedrala Sionului – Adormirea 
Maicii Domnului:

„Din copilărie am avut dorința neclătită de a fi slujitor al 
Sfintei noastre maici – Biserica. Prin urmare, cu smerenie vă 
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rog să fiu hirotonit eu, nevrednicul, întru diacon în catedrala 
Voastră, întrucât sunt invalid de gradul doi. Vreau să adaug 
că, sub ascultarea Preasfinției sale, am slujit doi ani în altarul 
Catedralei Sionului, ajutând la dumnezeieștile slujbe.”

Această cerere este datată 25 ianuarie 1955.
Peste câteva zile a fost întocmit Actul de hirotonie întru 

diacon:

„Numit în rândul clericilor ca Arhidiacon al Patri-
arhului Întregii Georgii, Melchisedec, în Catedrala Petru 
și Pavel din Kutaisi, Urghebadze Goderdzi Vasilevici s-a 
prezentat astfel:

* Vârsta: 25 de ani;
* Am absolvit șase clase la Școala de băieți din 

Tbilisi;
* Sfânta Scriptură am studiat-o la Catedrala 

Sionului;
* Nu am fost căsătorit;
* De credință ortodoxă; nu am legături religioase 

cu ereticii;
* Nu am fost judecat și nici nu am săvârșit vreo 

încălcare de lege care să împiedice intrarea mea 
în rândul clerului;

* Voiesc să fiu diacon spre slava lui Dumnezeu, din 
inimă curată și spre mântuirea sufletului, pentru 
a sluji Sfânta Biserică așa precum glăsuiesc legile 
bisericești și Sfinții Părinți.
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Mă angajez:
* Să săvârșesc fiecare dumnezeiască slujbă și ru-

găciune cu smerenie, după rânduiala tipiconală;
* Să nu lipsesc duminica și în sărbători, afară de 

pricini întemeiate;
* Să săvârșesc Dumnezeiasca Liturghie numai cu 

pregătire;
* Să-mi întăresc turma întru Ortodoxie prin buna 

slujire și să-i ajut, pe cât îmi stă în putință, pe fiii 
săi să înțeleagă credința și să-i povățuiesc după 
Legea lui Dumnezeu;

* Să-mi petrec viața așa cum se cade unui slujitor 
al altarului;

* Să nu dau credincioșilor prilej de sminteală și să 
am grijă de obștea încredințată mie, de văduve 
și de orfani;

* În altar și în biserică să mă port așa cum se cuvine 
unui sfânt lăcaș;

* Să îndemn și pe alții spre cinstirea celor sfinte;
* Să slujesc cu credincioșie, potrivit înălțimii treptei 

mele, fără a o necinsti și fără a sminti credincioșii 
prin purtare nevrednică.

Robul lui Dumnezeu Urghebadze Goderdzi Vasilevici 
s-a spovedit la mine. Nu are opreliști pentru hirotonia 
întru diacon.

Kutaisi, 30 ianuarie 1955.”
Întocmit de către Protoiereul Nikolai Berekașvili

În aceeași zi, Părintele Gavriil a scris următoarele:
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FOAIE DE JURĂMÂNT

„Chemat să slujesc în rândul clerului, eu, Urghebadze 
Goderdzi, fac legământ și mă jur Atotțiitorului Dumnezeu, 
Evangheliei și Crucii Sale de viață dătătoare.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, voiesc a petrece în slujba 
Cuvântului lui Dumnezeu, potrivit legii bisericești, și făgă-
duiesc totodată să săvârșesc Sfintele Taine după canoanele 
bisericești, fără a le schimba după bunul meu plac; să păzesc 
învățătura de credință și să o predanisesc mai departe, călăuzit 
de învățăturile Sfinților Părinți și ale Bisericii Ortodoxe; să 
păzesc cu mare grijă de erezii și de schisme sufletele încredințate 
mie, iar pe cei apostați să-i îndreptez pe calea adevărului; să 
trăiesc în chip cinstit, îndepărtându-mă cu smerenie, cu pace și 
printr-o purtare evlavioasă de ispitele cele lumești; să-i îndemn 
și pe alții la slujire; să nu mă nevoiesc spre propriul meu folos 
sau respect, ci doar spre slava lui Dumnezeu, spre înflorirea 
Bisericii și pentru aproapele. Întru acestea să-mi ajute Domnul, 
cu Harul Său, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cu solirile 
ei, și toți sfinții. În semn de jurământ, mă închin Evangheliei 
și Crucii Mântuitorului meu. Amin.”

După care următoarele:

CERERE SMERITĂ

„Încă din copilărie voiesc a sluji lui Dumnezeu și monahis-
mului. Drept aceea, cu smerenie vă rog să fiu tuns în schima 
mică și să primesc numele Sfântului Gavriil Athonitul. Al 
Preasfinției Voastre supus ascultător”
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Cererea a fost înaintată Episcopului Gavriil, care i-a 
poruncit Arhimandritului Gheorghe să binecuvânteze schi-
ma, să primească mărturisirea diaconului și, potrivit doririi 
sale, să-i dea numele Cuviosului Părinte Gavriil Athonitul.

Episcopul Gavriil de Kutaisi și Arhimandritul Gheorghe 
(Dadiani) – care a fost ucis la Mănăstirea Șiomgvimsk în 
anul 1964 și odihnește în Mănăstirea Samtavro – l-au tuns 
în monahism pe Urghebadze Goderdzi la Mănăstirea 
Moțameta și l-au numit Gavriil, lucru despre care l-au în-
științat pe Preafericitul Melchisedec în data de 27 februarie 
1955:

„Ieromonahul Gavriil Urghebadze a fost numit al doilea 
slujitor al altarului, cu un salariu corespunzător, fapt adus la 
cunoștință Preafericitului Melchisedec la 17 martie 1955.”

Surprinzătoare este însă următoarea consemnare 
făcută mai târziu, după cea de mai sus:

„Ieromonahul Urghebadze Gavriil (același Goderdzi Vasi-
levici) a lăsat preoția în ianuarie 1956, plecând în lume.

Secretarul Patriarhiei Georgiene, P. Gagoșidze.”

Este interesantă însemnarea făcută pe declarația 
referitoare la plecarea Părintelui Gavriil:

„Întăresc faptul că Părintele Gavriil a arătat ascultare, 
dăruire, râvnă și jertfire de sine, ostenindu-se din greu, însă 
suferea de schizofrenie, boală ce a apărut în vremea slujirii… 
Dar voind să rămână sub oblăduirea Catedralei Sionului, ca-
zul său a fost înaintat Secretariatului Patriarhal.”
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Se cuvine a înfățișa aici câteva pasaje din amintirile 
Monahiei Pelaghia (Ksovreli):

„La Mănăstirea Șiomgvimsk, unul dintre călugări a fost 
ridicat la rangul de arhimandrit. Părintele Gavriil a vorbit în 
timpul slujbei, neîncetând nici în vremea Sfintei Liturghii. Iar 
la sfârșit, când s-a apropiat de jilțul în care s-ar fi cuvenit să 
stea numai slujitorii bisericești de rang înalt, aproape că a stri-
gat: «Tu nu ești vrednic a ședea pe locul acesta. Eu ar trebui 
să stau aici!»

Slujitorii care săvârșeau Sfânta Liturghie au trimis să-l 
scoată de acolo pe Părintele. Însă înainte de a fi alungat, s-a în-
tors și, cu mâhnire în ochi, a grăit: «Voi încă nu mă înțelegeți...»

După o vreme, cel ce fusese ridicat în rang a căzut într-o 
schismă. Părintele Gavriil, simțind mai dinainte că acel om 
se va lepăda de adevărata credință, i-a prevenit pe toți despre 
acest lucru prin nebunia sa, dar nu a fost înțeles. Părintele 
citise totul în inima preotului a cărui ridicare în rang se săvâr-
șise atunci în mănăstire.

Nici măcar un singur cuvânt rostit de Stareț nu era fără 
rost. Dobândise înlăuntrul său Harul prin nevoințele și nebu-
nia sa pentru Hristos, iar toate celelalte nu însemnau nimic 
pentru el. Era atât de nealipit de cele pământești, încât unui 
om obișnuit i-ar fi fost cu neputință a pricepe bunătatea și 
înțelepciunea inimii sale.”

Plecând de la cele povestite mai sus, cititorul însuși 
va putea hotărî: era Părintele schizofrenic ori cel mai 
înțelept dintre slujitorii lui Dumnezeu, ca unul care citea 
gândurile omenești și vedea cele viitoare?!
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Dacă Părintele a scris cererea de părăsire a preoției 
de bunăvoie, de ce, în chip surprinzător, la scurtă vreme, 
a scris o declarație contradictorie:

„Nu mă lăsați pe stradă…
Rog să fiu numit ieromonah…
Rog să fiu primit în monahism la Svetițhoveli…”

La 2 octombrie 1955, Patriarhul Întregii Georgii, Melchi-
sedec, scria episcopului de Kutaisi următoarea epistolă:

„Îl cunoașteți negreșit pe Goderdzi Urghebadze. L-ați oprit 
de la slujire. Vă rog să-l miluiți, căci vina lui nu este într-atât de 
mare, încât să fie oprit pentru tot restul vieții. Vă rog să-l miluiți!

Cu dragoste în Hristos, Patriarhul Melchisedec
Vă rog să trimiteți documentul de miluire!”

De bună seamă, vedem în acest mic răvaș una și aceeași 
cerere – spusă de trei ori –, fapt ce mărturisește bunăvoința 
patriarhului față de Părintele Gavriil. La fel de milostiv a fost 
și Episcopul Gavriil, așa precum se simte și din răspunsul său:

„Preafericirea Voastră, să se împlinească blânda și părin-
teasca purtare de grijă a Preafericirii Voastre. Îl binecuvântez 
să înceapă slujirea chiar de astăzi.” 

Toate acestea se petreceau pe când asupra omenirii 
se revărsa furia ateilor veniți la putere. Stăpâniți de du-
huri necurate, aceștia se răfuiau cu clericii, temându-se 
ca nu cumva sistemul lor putred să se clatine. Acești ani 
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vor rămâne în istoria bisericească ca anii de prigonire a 
Bisericii Ortodoxe.

Vano Țiklauri, paznicul Mănăstirii Betania, năs-
cut în 1907, își amintește o întâmplare povestită de 
Arhimandritul Ioan Maisuradze (rânduit în ceata sfin-
ților în anul 2003):

„Ne aflam în biserică, când au năvălit în mănăstire oa-
menii legii îmbrăcați în uniforme și au început a striga: «Ce 
se-ntâmplă aici? Pentru ce ați luminat așa biserica asta?», în 
vreme ce în biserică nu ardeau decât două lumânări. După 
aceasta ne-au dus de acolo, ne-au tuns, apoi au început a 
ne ocărî și a râde pe seama noastră. Singura noastră nă-
dejde era faptul că oamenii ne respectau foarte mult și ne 
sprijineau. Necredincioși erau doar ateii din fruntea țării.”

Dovadă a umilirii și a batjocoririi preoților stă și 
un alt document adresat Patriarhului Întregii Georgii, 
Kalistrat (Țințadze), în care Stareții Ioan și Gheorghe îi 
scriu despre faptul că li s-a cerut impozit pentru că nu 
aveau copii.

Pe data de 1 mai 1965, când se sărbătorea solemn ziua 
solidarității celor ce muncesc, s-a petrecut un lucru care 
a cutremurat întreaga țară: Părintele Gavriil a stropit cu 
kerosen și a dat foc unui portret de 12 metri al lui Lenin, 
înălțat pe clădirea Sovietului de Miniștri. Portretul cu-
prins de flăcări era înconjurat de o mulțime de beculețe 
ce au prins a exploda, scoțând un zgomot asemenea 
răpăitului de mitralieră. Pe Părintele Gavriil l-au bătut 
fără de milă, zdrobindu-i maxilarul și pricinuindu-i trei-
sprezece răni grave și a fost arestat pentru propagandă 
antisovietică.
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3 august 1965
Urghebadze G.V. – născut în 1929, georgian, absolvent al 

învățământului primar, orașul Tbilisi.
La 1 mai 1965 a stropit cu kerosen și a dat foc steagului 

roșu cu portretul lui Lenin de pe fațada Sovietului de Miniștri 
al RSS Georgia. El însuși și-a mărturisit vina, dar nu a putut 
da lămuriri asupra faptei sale.

(F. 8131, Op. 31, D. 99226) 
Data închiderii dosarului: 12 august 1965.

Pe acest om binecuvântat, pe acest mare Stareț care 
iubea pe toată lumea și-I slujea Domnului, l-au umilit, 
l-au zdrobit și l-au fărâmat în bucăți tocmai acei oameni 
pentru care el își pleca necontenit genunchii, rugându-se 
pentru ei.

Când l-au arestat, i-au poruncit să-și scoată crucea, 
însă el le-a grăit: „Eu n-o scot, dar de puteți, scoateți-o 
voi!” Le-a fost frică să se atingă de cruce. Văzând că nu 
pot face nimic, Starețul a fost mutat într-o celulă comună. 
După eliberare, Starețul povestea:

„M-au întrebat:
– Spune-ne, acum Îl vezi pe Hristosul tău?
– Da!, le-am răspuns eu.
– Arată-ni-L și nouă!
– Aruncați carnetele de partid și vi-L voi arăta, le-am 

răspuns eu.
– Cum te va ajuta Hristosul tău, căci ești în mâinile 

noastre? De aici nimeni n-a ieșit viu!
– Voi ieși peste șapte luni, le-am răspuns eu cu nă-

dejde.”
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Atunci când Monahia Parascheva l-a întrebat pe 
Stareț de unde știa că va ieși peste șapte luni – așa cum 
s-a și petrecut –, Părintele i-a zis:

„Înaintea ochilor mei îmi apăruse cifra șapte. Așa 
am fost întărit de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos.”

Închisoarea avea propriile sale legi, iar deținuții vo-
iau să-l batjocorească pe Stareț, însă el, ridicându-se, s-a 
însemnat cu semnul crucii și a început să se roage. Mai 
târziu, Părintele Gavriil ne-a mărturisit:

„S-au rușinat, au îngenuncheat și și-au cerut iertare 
pentru că, de fapt, cu toții credeau.”

Starețul Gavriil le-a fost pildă a chipului în care s-ar fi 
cuvenit să se poarte. Se trezea dis-de-dimineață și curăța 
dușumeaua, toaleta – adică nu se dădea îndărăt de la nicio 
muncă. Astfel amintește Starețul despre această întâmplare:

„Mă priveau cu uimire cum dintr-o măturică am fă-
cut o cruce și am început să propovăduiesc despre dragos-
te, despre credință și despre Iisus Hristos. La acea cruce, 
curând, au început a se ruga cu toții. Când mă apucam să 
curăț celula, deținuții mă rugau: «Facem noi totul, numai 
să ne vorbești despre Iisus Hristos și despre viața Sa.»”

Pe când îl anchetau, Părintele Gavriil le grăia: 
„Adevărul este că voi ar trebui să vă închinați lui Hristos 
Cel răstignit, iar nu lui Lenin. Este cu neputință a ne în-
china omului pământesc. Nu «slavă lui Lenin», ci «Slavă 
Ție, Dumnezeule, slavă Ție!»” 

Aceste cuvinte au atras atenția organelor de anchetă. 
Potrivit hotărârii Curții Supreme a Georgiei, Părintele 
Gavriil a fost trimis la un spital de psihiatrie pentru a 
fi examinat, unde a și rămas până la 12 octombrie 1965.
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Extras din fișa medicală:
Diagnostic: personalitate psihopată, predispusă la stări 

psihotice cum ar fi schizofrenia, bolboroseală incoerentă cu 
voce joasă; crede în existența puterilor cerești, în Dumnezeu, 
în îngeri. Principalul subiect de conversație – lumea zidită 
prin Harul lui Dumnezeu. În singurătate păstrează tăcerea. 
Dacă cineva începe o discuție, negreșit pomenește despre 
Dumnezeu, îngeri și despre icoane.

Este limpede țelul urmărit de conducerea ateistă a 
acelor vremuri: să-l arate pe slujitorul lui Dumnezeu ca pe 
un bolnav psihic. Dar, potrivit zicalei – tot răul spre bine –, 
tocmai această purtare a lor față de Părintele Gavriil, pe 
care-l socoteau suferind de schizofrenie, l-a scăpat de la 
execuție. Negreșit ar fi fost împușcat în 24 de ore, însă 
Domnul a păzit viața credinciosului Său rob, pentru a 
povățui poporul pe calea ce duce către lumină.

Gia Kobacișvili își amintește:
„Eram vecini cu Părintele Gavriil. Nouă, băieților, ne 

împărțea cruciulițe, după care înconjuram Biserica Sfintei 
Varvara. Odată m-a privit în ochi într-un fel foarte ciudat 
și mi-a spus: «Să ții minte pentru totdeauna: Dumnezeu 
există!» După aceste cuvinte, dintr-odată a căzut și s-a 
lovit cu capul de pământ, dând apoi din mâini ca un 
nebun. Cu toate că se purta astfel, am înțeles totuși că era 
în toate mințile. Aceste două cuvinte rostite cu credință 
au întărit în mine dragostea de Dumnezeu.”

Urmărit fiind încă din copilărie de către stăpânitorii 
atei, Starețul a fost batjocorit de multe ori de către aceș-
tia. A răbdat o mulțime de încercări, nevoi și necazuri, 
dar niciodată n-a osândit pe nimeni, nici măcar pe cei 
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care l-au călcat în picioare după arderea portretului lui 
Lenin.

Acestea le povestea Părintele Gavriil despre aresta-
rea sa:

„Soldații s-au năpustit asupra mea și m-au târât 
ca pe Hristos. M-au luat pe sus... Urcam niște trepte și 
mi-am dat seama că arde clădirea guvernului. Larmă… 
Au ajuns mașinile de pompieri. Stropeau portretul lui 
Lenin din toate părțile… Ardea clădirea Sovietului de 
Miniștri. Am spus: «Doamne, vin! Nu am cum să mai 
scap de împușcare. Iată, Hristoase! Am visat toată viața 
să rabd chinuri pentru Tine…» Mă purtau pe sus… Eram 
îmbrăcat în straie de monah, cu o cruce mare la piept. Am 
intrat într-un cabinet ce se afla la etajul al treilea. Acolo 
ședea un bărbat în costum, împreună cu câțiva generali. 
Au întrebat: «Acesta-i călugărul care a dat foc portretului 
și a pricinuit explozia?» Toți erau interesați de mine. Vă 
puteți imagina ce se petrecea acolo? Erau și de la CC2 
și TC-iști. Toți îmi puneau întrebări. În mintea mea era 
doar: «Doamne, miluiește-mă!» Mă rugam în felul meu: 
«Doamne, Tu ești pretutindeni! Miluiește-mă! Numai 
Tu ești Domnul meu!» cugetam eu, rugându-mă pentru 
biserica ridicată de mine, pentru icoanele mele și pentru 
mântuirea mea. «Nu mă lăsa, Dumnezeule, că nu am pe 
nimeni afară de Tine! Mântuiește-mă, Doamne!»

Mă amenințau cu puștile. Domnul însă nu m-a lăsat, 
căci dintr-odată am simțit o asemenea putere, precum le-a 
dat și Părinților athoniți Gavriil și Gheorghe, și lui Simeon 

2  În URSS, Comitetul Central al Partidului Comunist.
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Stâlpnicul. Țineam crucea la piept, iar ei zbierau la mine: 
«Îți dai seama ce-ai făcut? Nu ai cum să mai scapi de exe-
cuție!» M-am ridicat, mi-am făcut cruce și am zis: «Mare 
ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale! Mintea 
omenească nu poate pricepe minunile Tale.» Toți au aflat 
despre cele întâmplate, chiar și sora mea din Rustavi. 
În Tbilisi nu lăsau pe nimeni, căci blocaseră intrarea în 
oraș. Mă uit la oamenii din jurul meu, și toți – înarmați 
până-n dinți… Știu că ar putea să mă ucidă pur și simplu. 
Îi cunosc eu pe comuniștii ăștia – ce fel de câini sunt, cu 
chip de oameni. «Ce-ai făcut?» strigau ei. Eu însă le-am 
spus: «Nimic rău n-am făcut! Omorâți-mă! Împușcați-mă 
în locul în care i-am dat foc câinelui aceluia, și Domnul va 
da de rușine cinstea voastră!» Ah, de-ați fi fost de față la 
interogatoriu! Însuși Șevardnadze a vorbit cu mine și mi-a 
zis: «Cum ești, Goderdzi? Ce-ai făcut, căci voi fi dat afară 
din slujba mea?» Eu i-am răspuns: «Nu vă îngrijorați! 
Mă voi ruga pentru dumneavoastră, pentru comuniști, 
pentru toți, și totul va fi bine.» Unii au început să se în-
doiască că sunt nebun. Iar eu gândeam: «Dovediți-mi că 
sunt nebun sau Înțeleptul Solomon! Întru aceasta și stă 
Harul lui Dumnezeu: că nu puteți înțelege!» Șevardnadze 
m-a întrebat: «Nu-ți este foame, Goderdzi?» «Într-adevăr, 
mi s-a făcut foame!» i-am răspuns. Șevardnadze a zis: 
«Duceți-l la cantină și aveți grijă de el! Acesta-i un astfel 
de om, încât dacă cineva îl necăjește, nu scapă de mânia 
lui Dumnezeu.» Anchetator a fost un oarecare Țințadze, 
care era un om bun. «Binecuvântată fie dreapta ta!» 
i-am spus eu. În acea clipă mi-a apărut înaintea ochilor 
Svetițhoveli și Samtavro. Pentru ele trebuia să îndur chi-
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nuri amare și să le rabd pe toate cu bărbăție. Pentru Abo 
Tbileli, pe care l-au decapitat arabii și a ajuns mucenic. Pe 
mine însă mă vor decapita comuniștii! Doamne! Eu sunt 
cel din urmă mucenic – Bătrânul Gavriil.”

Giulietta, sora Părintelui Gavriil, își amintește:
„Nu m-a mirat faptul că Părintele Gavriil a fost ares-

tat. El arăta o așa de mare dragoste pentru Dumnezeu, în-
cât, mai devreme sau mai târziu, ateii l-ar fi arestat. După 
eliberare, el ne povestea: «M-au scos din celulă și m-au 
rugat să le vorbesc despre Dumnezeu, despre sfinți, des-
pre lucruri sfinte, și ei mă ascultau cu bucurie. Credeau 
cu toții în Dumnezeu, dar le era frică să mărturisească.

Într-o zi, unul dintre ei a zis: «Și eu cred în Dumnezeu!» 
Altul însă, printr-un gest, a lăsat să se înțeleagă că n-ar fi tre-
buit să spună asta și a adăugat: «Vrei să fii executat, sau ce?»

Oricum, mi-era milă de ei, căci nu era vina lor. Erau 
nevoiți să se poarte așa. Ce aveau să facă, căci doar aveau 
familii!?”

Fiind Nebun pentru Hristos, Părintele Gavriil se 
străduia să-și tăinuiască înțelepciunea sa, dar, cu toa-
te acestea, cei din jurul său simțeau belșugul Harului 
Dumnezeiesc ce sălășluia întru el. Erau însă și unii care 
îl judecau, cu toate că era vestit în toată lumea ortodoxă.

Încă de prin anii ’90, o cercetătoare din Moscova – 
Valeria Anatolievna Alfeeva – s-a preocupat de viața 
slujitorului lui Dumnezeu. Ea s-a întâlnit cu Părintele 
Gavriil, i-a cercetat viața și a publicat o carte – Chemați, 
aleși, credincioși. Autoarea îl socotește pe Stareț printre 
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cei aleși. În această carte, o bună parte din cuprinsul ei 
este dedicată descrierii vieții Părintelui Gavriil. Autoarea 
povestește cum ea, împreună cu fiul său – Ilarion Alfeev, 
acum Mitropolit de Volokolamsk –, l-au cunoscut pe 
Starețul Gavriil:

„Am sunat la ușă și ne-a răspuns o bătrână, care ne-a 
condus. Îndată a apărut și Părintele Gavriil: «Mama cu 
fiul în biserică... Cât de rar se petrece una ca asta și ce 
lucru mare este!» Pe perete, la intrare, am văzut o cruce 
mare de lemn cu coroană. Lumânările ce pâlpâiau în sfeș-
nic răspândeau căldură. Pe perete era atârnată o icoană 
argintată a Sfintei Treimi. Întreaga încăpere era plină de 
icoane, iar pe polițe se aflau obiecte bisericești.

Am cercetat întreaga biserică cu multă luare-aminte. 
Părintele ne-a zis: «Toate acestea le-am strâns de la biseri-
cile și mănăstirile dărâmate. Pe cele mai multe le-am aflat 
prin gropile de gunoi ale orașului, pe sub garduri și prin 
ogrăzi. Acest potir l-am găsit în pământ și poate că ani 
îndelungați a stat în altar și Duhul Sfânt S-a pogorât peste 
el. Adesea îmi cad în mână lucruri prețioase, chiar dacă 
pentru unii nu înseamnă nimic. De pildă, această cruce 
– Răstignirea – este din biserica în care am fost botezat, 
biserică care a fost dărâmată de multă vreme. Hristos 
nu Se mai deslușește, dar am așezat pe cruce o cunună 
de spini, pe care uneori o port și eu, iar când spinii mă 
înțeapă, simt cum a pătimit Hristos.

Voi, cei tineri, să nu-i urâți pe oamenii care sunt luptați 
de patima beției! Numărul lor se înmulțește în fiece zi, însă 
întru ei este chipul lui Dumnezeu, cu toate că aceștia nu 
știu asta. Vrăjmașii îi vatămă și-i acoperă cu necurăție, dar 
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ei, ca niște icoane intrate pe mâini bune, se curățesc și încep 
a străluci. Fără îndoială, este cu anevoie a vedea chipul lui 
Dumnezeu în cei care au o purtare rea față de noi, care ne 
ocărăsc și ne batjocoresc, care se asemuiesc mai degrabă 
cu niște fiare, decât cu niște oameni. De aceștia ar trebui 
să ne fie milă mai vârtos decât de alții, căci sufletele lor 
sunt schimonosite și, poate, chiar pierdute cu desăvârșire. 
Ele sunt sortite veșnicelor munci. Cât de greu este a-ți iubi 
vrăjmașul, cât de anevoios este a-ți închina întreaga-ți viață 
propovăduind despre cum să-l iubești pe cel ce te blesteamă. 
Dar noi trebuie să știm că printr-o astfel de dragoste ne apro-
piem de chipul lui Hristos.» În acea biserică am văzut și o 
icoană a Nașterii Domnului – a Născătoarei de Dumnezeu 
cu Pruncul așezat în iesle” –, continuă Valeria Alfeeva. 
„Am văzut, de asemenea, și câteva figurine ce arătau ca 
niște oi. Părintele Gavriil a luat în mână una dintre ele și a 
zis: «Bunica mea cocea prăjituri în chip de oi. În loc de ochi 
punea stafide. Tare mă mai bucuram atunci când stăteam 
înaintea pomului de Crăciun. Cum de-au pierit toate astea?! 
De ce este oare lumea atât de rece și lipsită de viață?»”

Pelerinii Frăției Cuviosului Gherman din Alaska 
au venit din America în Georgia pentru a se întâlni cu 
Părintele Gavriil. Ieromonahul Gherasim scrie:

„În luna noiembrie a anului 1991 s-a ivit prilejul de 
a ne întâlni cu Părintele Gavriil la Mănăstirea de maici 
Sfânta Nina, Samtavro, în Mțheta, vechea capitală a 
Georgiei.

Cu blagoslovenia Igumenei Ketevan, ne-am îndreptat 
către chilia Părintelui Gavriil. L-am aflat stând înaintea 
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ușii și arzând niște hârtii. Părintele Gavriil ne-a binecu-
vântat și ne-a condus în tăcere spre umila lui chilioară. 
Însăși chilia sa era o adevărată minune. Încăperea avea o 
formă circulară cu diametrul de cinci yarzi3, construită 
din cărămizi, având tavanul boltit. Câteva ferestruici erau 
pecetluite și din această pricină doar puțină lumină pă-
trundea în chilie, statornicind astfel un adevărat duh de 
mănăstire. Pereții din cărămidă erau aproape întru totul 
acoperiți de icoane de felurite mărimi, forme și stiluri.

În vremea pelerinajului nostru ne-am încredințat nu 
doar o dată că Părintele Gavriil era un Nebun pentru Hristos.

Dintre slujitorii lui Dumnezeu, Arhimandritul Gavriil 
este un erou contemporan al Georgiei, înscris în hronica 
Bisericii Georgiene ca Bătrân duhovnicesc și legendă a 
vremii sale, ce a îndurat cu răbdare chinuri și prigoană 
pentru Hristos, rămânând în viață spre a da mărturie 
despre adevăr, fără a se lepăda de Biserica Georgiană nici 
în cei mai anevoioși ani de asuprire.”

Părintele îi asculta cu multă seninătate pe cei de 
altă credință, iar mai apoi, prin fapte și prin pilde vii, le 
arăta tăria și puterea credinței ortodoxe. A fost întrebat 
de hinduși:

– Părinte Gavriil, ce zici despre faptul că voi, creștinii, 
sunteți înșelați? Voi, ortodocșii, ați împrumutat Treimea 
de la noi, înțelegând greșit învățătura despre Vișnu, 
Brahma și Șiva, pentru că Trimurti – în ciuda legăturii lor 
armonioase – nu este o unitate, iar voi Îi spuneți Treime, 
dar o socotiți Una, făcând o greșeală elementară.

3 Aproximativ 4,5 m. (n. ed.)
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Părintele Gavriil a răspuns:
– Vă înșelați! Învățătura noastră este dumnezeiască, iar 

nu pământească, pe de-a-ntregul de la Domnul. Cum ar pu-
tea fi în aceasta vreo greșeală? Însă de vreme ce nu credeți și 
sunteți atât de siguri pe voi, vă voi dovedi printr-o pildă vie.

Părintele Gavriil a scos o pâine dintr-o cratiță, a pus-o 
pe o tavă și a spus:

– Iată, pâinea este una și nedespărțită!
Apoi, în numele Sfintei Treimi, a făcut cruce peste 

pâine și în locul ei a apărut apă, foc și grâu.
Părintele Gavriil a grăit către hindușii cei uimiți de 

minune:
– Priviți cu luare-aminte! În locul pâinii a apărut apă, 

foc și grâu! Asemenea și Sfânta Treime este întreită în 
Fețe: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.

Apoi, în numele Sfintei Treimi a mai făcut o cruce 
și focul, apa și grâul s-au prefăcut iarăși în pâine. După 
aceasta, Părintele le-a grăit:

– Așa precum pâinea aceasta este una și nedespărțită, 
așa și Sfânta Treime este Una și nedespărțită!

Sub chipul nebuniei, Starețul Gavriil împlinea toate 
poruncile creștinești neașteptat de firesc, iar drept făclie 
i-a slujit dragostea sa jertfelnică pentru Dumnezeu și 
pentru aproapele.

Așa și-a petrecut Starețul viața – afierosind-o lui 
Dumnezeu –, și la 2 noiembrie 1995 și-a dat sufletul în 
pace Ziditorului.

De dimineață, în chilia lui s-au adunat rubedeniile 
mai apropiate, monahiile și surorile mănăstirii.
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Despre această zi, Episcopul Mihail (Gabricidze) 
amintește:

„Când am auzit că Părintele Gavriil este pe moar-
te, ne-am dus la patriarhie. Patriarhul a binecuvântat 
ca rugăciunea de slobozire a sufletului s-o citească 
Mitropolitul Daniil. Ne-am grăbit să ajungem de la 
Tbilisi la Mțheta, iar pe drum am fost reținuți aproape 
cinci minute din pricina unei defecțiuni a mașinii. Eram 
foarte îngrijorați, crezând că nu-l vom mai afla în viață, 
dar Vlădica Daniil ne-a liniștit și ne-a spus: «Starețul 
este un preot atât de deosebit, încât Domnul nu va 
îngădui să părăsească această viață înainte de sosirea 
arhiereului.» Am fost foarte fericiți că l-am aflat încă 
în viață. După ce Vlădica a citit rugăciunea, Părintele 
Gavriil, privind în jurul său cu ochii plini de dragoste 
și cu un zâmbet minunat, și-a dat sufletul în mâinile 
Celui Atotțiitor.”

Vlădica Daniil și doctorul Zurab Varazi au înveșmân-
tat trupul Starețului și l-au mutat din turn în Biserica 
Schimbării la Față.

Monahiile erau atât de legate sufletește de iubitul 
lor Părinte, încât nu-și puteau închipui cum vor purta 
durerea plecării lui. Dar oricât de ciudat ar părea, pe toți 
i-a cuprins un simțământ cu totul deosebit, ca de praznic. 
Toți simțeau prezența Părintelui Gavriil.

Duhovnicul mănăstirii, Părintele Sava, care îl îm-
părtășise în ultimii patru ani pe Părintele Gavriil, a 
săvârșit în câteva rânduri slujba parastasului. A doua zi, 
slujba panahidei a săvârșit-o Patriarhul Întregii Georgii, 
Preafericitul Ilie al II-lea.
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În ziua înmormântării, trupul său, înfășurat într-o 
pânzătură, așa cum a poruncit Starețul, a fost coborât cu 
grijă în mormânt. Nimeni nu îndrăznea să-l umple cu 
țărână. Au început a presăra ușor pe margine, și atunci 
când pământul a acoperit pânza, au început să arunce 
fără sfială, acoperind ușor trupul Starețului cu aceeași 
duioșie și dragoste cu care el însuși a iubit pământul țării.

În ce chip sufletul cel frumos și fericit al Arhi-
mandritului Gavriil s-a apropiat de Domnul, tot așa și 
trupul său a fost așezat în pământ. Plecase din această 
lume Nebunul cel plin de dragoste pentru Hristos și 
pentru aproapele, cel adesea defăimat, dar care pe ni-
meni n-a osândit vreodată, mult-pătimitorul luminător 
al pământului georgian.

Ca răsplată pentru credința sa cea fără de margini 
în Domnul, Starețul a fost învrednicit și după moarte de 
darul tămăduirii, ca în timpul vieții sale. Prin urmare, 
la mormântul său nu se sfârșește niciodată mulțimea de 
oameni care primesc în chip minunat tămăduire prin 
untdelemnul din candela sa. Pelerinii dobândesc mare 
binecuvântare în acest loc sfânt, unde, în secolul al IV-lea, 
la vârsta de paisprezece ani, și-a aflat sălaș de nevoință 
Sfânta Nina cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea 
Georgiei.

Părintele iubea să petreacă multă vreme în porumbar, 
unde se pecetluise urma binecuvântată a luminătoarei 
Georgiei – Sfânta Nina.

Locul de odihnă al Starețului este cercetat de mulți 
străini. Ei își arată evlavia față de Bătrân aducându-i 
cântări în limba georgiană.
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