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AAccaatt iissttuull  SSffâânnttuulluuii  GGaavvrr ii ii ll   MMăărr ttuurr iissii ttoorr uull ,,    
cceell  nneebbuunn  îînnttrr uu  HHrr iissttooss  

(2 noiembrie) 
 

Condacul întâi 
Monah desăvârșit și nebun întru Hristos în vremile din urmă, cel întocmai cu Cuvioșii de demult, 

mărturisitor al credinței adevărate, venit-ai pe lume în pământul Sfintei Nina și fost-ai multă vreme 
necunoscut creștinilor. Ci astăzi întreaga lume drept-slăvitoare te slăvește și strigă ție cu mulțumire: 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 

 

Icosul întâi 
Arătatu-te-ai copil înțelept născut în veacul prigonirilor, când slugile fără-de-Dumnezeu ale stelei 

însângerate se sârguiau să piardă credința adevărată. Domnul a dăruit râvnitor sufletul tău Iviriei muce-
nicite, mare lumină în întunericul sovietic. Prin mărturia viețuirii tale, născut-ai prețuirea binecinsti-
torilor care strigă ție: 
Bucură-te, vrednic urmaș al Sfintei Nina; Bucură-te, nou luminător al Georgiei; 
Bucură-te, nădejdea Bisericii ei; Bucură-te, adeverire a Învierii; 
Bucură-te, povățuitor pee calea mântuirii; Bucură-te, tainicul ales al Domnului; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al doilea 
Bisericile se goleau de credincioși și zăceau dărâmate, iar sfințiți slujitori piereau în schingiuirile 

celor fărădelege; ci în tainița inimii sale, poporul binecinstitor al Sfintei Nina glas înălța Atotțiitorului cu 
dragoste așa: Aliluia!  

 

Icosul al doilea 
Tatăl tău pământesc a fost omorât pe când nu aveai decât doi ani, Sfinte, ci Tatăl ceresc ți-a dăruit 

ție nemurirea. Din fragedă vârstă te-ai acoperit de duioasă pronia Sa și noi cântăm ție: 
Bucură-te, lemn al raiului; Bucură-te, cel însuflat de Duhul Sfânt; 
Bucură-te, pruncie în Hristos; Bucură-te, că necontenit te întăreai cu credința; 
Bucură-te, piatră neclintită a Bisericii; Bucură-te, pilda dreptslăvitorilor; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule!  
 

Condacul al treilea 
Copil fiind făureai mici biserici, pe care le luminai cu chibrituri. Bună-cucernicia ta o neliniștea pe 

maica ta, să nu stârnească răutatea nelegiuiților, care stârpeau tot semnul credinței. Ci prin nevinovate 
lucrurile tale te făceai chip de ridicare a Bisericii asuprite, glăsuind: Aliluia!   

 

Icosul al treilea 
Mergând la școală, la vârsta de șase ani, blândețea ta și smerenia te-au făcut iubit de către toți. Pe 

când aveai șapte ani, auzind grăindu-se despre Evanghelie, agonisit-ai bani ca să o dobândești și, după 
ce ai izbutit, zi și noapte cu nesaț tu o cercetai. Minunându-ne de copilărească simplitatea ta, grăim ție: 
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Bucură-te, icoană a viețuirii în Hristos; Bucură-te, chivotul veșniciei; 
Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei; Bucură-te, lespede cu pecetea Duhului; 
Bucură-te, tămâie de curată rugăciune; Bucură-te, înțelepciune duhovnicească; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al patrulea 
Vădit-ai dulce gingășie pentru toată zidirea lui Dumnezeu, că nu lăsai cursele să ucidă șoriceii din 

casa ta, ci luându-i din ele îi slobozeai departe. Și în făptuirile tale de copil se arăta din nou bună mi-
reasma lui Adam în Rai, căci păsărele se așezau pe tine și viersuiau, iar tu glas înălțai lui Dumnezeu cu 
dragoste așa: Aliluia!  

 

Icosul al patrulea 
Bine-plinind cuvântul lui Hristos, pus-ai în tânără și iubitoare inima ta să nu mai viezi decât Dum-

nezeului nostru și ți-ai rânduit vremea spre îndelungată rugăciune în colțul cu icoane. Pentru aceasta te 
slăvim, zicând: 
Bucură-te, lepădare de lumea deșartă; Bucură-te, desăvârșită afierosire Domnului; 
Bucură-te, înrădăcinare în Împărăție; Bucură-te, rugăciune necontenită a inimii; 
Bucură-te, întruparea bunei-săvârșiri; Bucură-te, dreaptă-umblare pe Calea-Hristos; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al cincilea 
Într-o zi un glas lăuntric te-a insuflat să cauți către cer și văzut-ai o cruce mare. Înțeles-ai că pe ea 

aveai s-o iei pentru dragostea lui Hristos și pentru poporul prigonit al Iviriei. Și întru smerenie ai primit 
aceasta, mulțumind Domnului și glas înălțând: Aliluia!  

 

Icosul al cincilea 
Odată, pe când dormeai, fost-ai curând deșteptat și ai văzut un diavol cu chip înfricoșat înaintea ta, 

care te privea cu ochi scăpărând de ură. Nu te-ai spăimântat, neînfricate, că harul Domnului te ocrotea, 
și diavolul te-a lovit, că-l munceai cu rugăciunile tale. Maica ta te-a aflat zăcând fără simțire, ci credința 
ta în Hristos mai mult s-a întărit, ca să strigăm ție: 
Bucură-te, înfocată rugăciune; Bucură-te, că luat-ai harul ca pavăză; 
Bucură-te, că lupta n-ai împuținat; Bucură-te, nebiruită bărbăție a Sfinților; 
Bucură-te, îndrăzneala mărturisitorilor; Bucură-te, neînfricarea credincioșilor; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al șaselea 
Dragostea ta se cunoștea de toți și poporul căuta la tine nădejde în deznădăjduire. În vreme de 

război te cercetau ca să afle despre cei iubiți ai lor plecați pe câmpul de bătălie, străvăzătorule. Și tu îi 
povățuiai să se roage Domnului și să nu lase Sfântă Biserica Sa, mângâindu-i că te vei ruga pentru păzi-
rea acelora, iar ei mergeau în pace, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!  

 

Icosul al șaselea 
Întors-ai în chip minunat la Domnul pe unchiul tău, Gheorghe, cel poreclit Stejarul. Că cerându-i 

să ridice un bolovan mare aproape de biserica dărâmată, puterea sa neputincioasă s-a arătat. Însă la sfa-
tul tău să cheme numele lui Hristos, deodată cu bolovanul și piatra de pe inima sa s-a ridicat, iar el cu 
bucurie a zis ție:  
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Bucură-te, izvor de minuni dumnezeiești; Bucură-te, tânăr înduhovnicit; 
Bucură-te, credință neclintită; Bucură-te, dragoste neamestecată; 
Bucură-te, punte între cer și pământ; Bucură-te, slăvitorul dumnezeiescului Nume; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al șaptelea 
Pentru necruțătoare prigonirile fiarei cu multe capete, oamenii se temeau să-și păstreze icoanele. 

Tu mergeai la aceștia și, cu darul străvederii, le cereai să le încredințeze ție, zicând lor că le vei înapoia 
după ce va trece urgia. Astfel ai izbăvit multe icoane, grăind: Aliluia!  

 

Icosul al șaptelea 
Pe când aveai numai 12 ani, maica ta, înfricoșându se de stăpânirea hulitoare de Dumnezeu, te-a 

sfătuit să petreci o viață mai puțin cuvioasă. Ci tu nu te-ai învoit la aceasta și ea ți-a aruncat Evanghelia. 
Tu ai luat-o iarăși și ai lăsat casa părintească, ca să urmezi lui Hristos. Mirându-ne de necovârșită dra-
gostea ta, strigăm ție: 
Bucură-te, râvnitorul Buneivestiri; Bucură-te, păzitorul credinței curate; 
Bucură-te, nestrămutarea aleșilor lui Dumnezeu; Bucură-te, căci cu inima în ceruri petreceai; 
Bucură-te, că în întreaga-cugetare luminare ai aflat; Bucură-te, minte îndumnezeită cu focul harului; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al optulea 
Mergând zi și noapte ajuns-ai la Mțheta, în Mănăstirea Samtavro. Iar egumena Anusia, primindu-

te cu multă dragoste, nu a putut însă îngădui să rămâi în mănăstire de monahii și te-a trimis în Mănăsti-
rea Stâlpului de-viață-dătător. Și înainte de a intra în ea, te ai rugat fierbinte înaintea icoanei de-Dum-
nezeu Născătoarei Ivireanca, cerând preasfântul ei acoperământ și lui Dumnezeu strigând: Aliluia!  

 

Icosul al optulea 
Sălășluit-ai aici câteva zile, ci n-ai zăbovit și ai plecat spre Șiomgvime, iar apoi spre Zedazeni. 

Acolo monahii te-au ascuns o vreme și pe urmă te-au îndrumat către Mănăstirea Betania, unde se nevo-
iau Stareții Ghiorghi și Ioan, care îndată devenit-au părinții tăi duhovnicești. Apoi numai Dumnezeu cu-
noaște unde ai urmat Lui și noi glăsuim ție: 
Bucură-te, osârduitorule cu nevoință; Bucură-te, rob slobod al Dumnezeului Celui viu; 
Bucură-te, rug ce nears ardeai cu credință; Bucură-te, căutare a limanului ceresc; 
Bucură-te, tânăr ucenic la cei doi Sfinți; Bucură-te, păzitor al predaniilor monahale; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al nouălea 
Stăpânirea de-Dumnezeu-lepădătoare răscolind pământul în care ostașii ivireni din războiul de 

neatârnare zăceau în așteptarea Învierii, noaptea luat-ai osemintele celor ce și-au pus sufletul pentru pa-
tria și neamul lor și le-ai dat cu cinste îngropării, cântând: Aliluia!  

 

Icosul al nouălea 
Aflând de vedenia cu diavolul din copilăria ta și de alte descoperiri cerești, puterea comunistă te-a 

cercetat și te-a numit cel cu mintea bolnavă. Astfel ți-ai ridicat fără împotrivire un mic sălaș, unde ne-
strâmtorat întru liniștire ai petrecut. Ajuns-ai mai târziu păzitor al Catedralei Sioni, și curând, întru făgă-
duințele monahale, luat-ai cinul îngeresc, urmând Sfântului Gavriil Athonitul. Recunoscând mare vred-
nicia ta pentru această sfântă slujire, strigăm ție: 
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Bucură-te, în-Dumnezeu-înțelepte; Bucură-te, că necredincioșilor smintit ai părut; 
Bucură-te, că te-au și înjosit; Bucură-te, că înfierea Tatălui ai luat; 
Bucură-te, oglindă curată a lui Hristos; Bucură-te, vas preaplin al Duhului Sfânt; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al zecelea 
Slujind la Mănăstirea Betania, după ce a fost închisă te-ai întors la Tbilisi, unde ai zidit cu mâinile 

tale o biserică în curtea casei. Aceasta era adeseori dărâmată, ci tu o zideai iarăși de fiecare dată fără ză-
bavă, într-însa viersuind lui Dumnezeu: Aliluia!  

 

Icosul al zecelea 
În ziua în carea slujbașii cei fără-de-Dumnezeu prăznuiau 1 mai, dat-ai foc unui uriaș tablou al în-

temeietorului comunismului și, pentru vrednică fapta ta, fost-ai împroșcat cu pietre de aceștia, neizbă-
vindu-te de moarte decât dumnezeiasca milostivire. Stăpânirea sovietică te socotea nebun, căci deși mult 
te-au muncit, nu conteneai a grăi: „Slava nu se cuvine morților, ci lui Hristos Cel viu, Care a zădărnicit 
moartea și ne-a dăruit viața veșnică.”  Pentru sfântă îndrăzneala ta și credința nebiruită, te lăudăm: 
Bucură-te, că fiara roșie ai rușinat; Bucură-te, că ai ars chipul tiranic; 
Bucură-te, surpătorul idolilor deșerți; Bucură-te, că viața ta era Hristos; 
Bucură-te, că fără frică pe Fiul lui Dumnezeu l-ai mărturisit; Bucură-te, căci cu Serafimii te-ai asemănat; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al unsprezecelea 
De atunci luat-ai aspra nevoință a nebuniei în Hristos; căci ca un ieșit din minți propovăduiai pe 

străzi, prefăcându-te a fi beat și arătând tuturor prin purtarea ta că înțelepciunea acestei lumi este nebu-
nie în fața lui Dumnezeu, iar nebunia pentru Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii. 
Apoi fost-ai numit preot la Mănăstirea Samtavro, neîncetat mulțumire lui Dumnezeu înălțând: Aliluia!  

 

Icosul al unsprezecelea 
Vreme de 28 de ani ai cercetat mănăstirile și bisericile dărâmate de comuniști, vestind ortodocșilor 

că toate se vor zidi din nou. Voit-ai apoi să pustnicești în Șiomgvime, ci un glas de Sus ți-a poruncit să 
te întorci la Samtavro. Acolo te rugai și posteai, suferind pentru războiul dintre frați și fiind tuturor li-
man în greaua încercare a Iviriei. Iar noi strigăm ție: 
Bucură-te, închinător neobosit; Bucură-te, iubitor al casei Treimii; Bucură-te, prorocule al Iviriei; 
Bucură-te, arătătorul tainelor dumnezeiești; Bucură-te, că Golgotha neamului tău ai pătimit; 
Bucură-te, cu Sfântul Andrei cel nebun întru Hristos;  
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al doisprezecelea 
Făcător de minuni al lui Hristos fiind, pururea acopereai cu nebunia darurile tale. Ci nu lăsai pe 

cei ce veneau la tine fără nădejde în deznădăjduire și fără tămăduirea harului. Propovăduiai neistovit 
dragostea și smerenia, vădindu-le prin petrecerea ta pilduitoare care ne îmboldește și pe noi a glăsui cu 
recunoștință așa: Aliluia!  
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Icosul al doisprezecelea 
În ultimii ani ai vieții tale pământești primit-ai întru răbdare boala și ai rămas țintuit pe patul de 

suferință, descoperind celor ce veneau să te vadă uneltirile antihristului de la plinirea vremii. Și, în ziua 
nașterii tale în ceruri, le-ai dat ultimele povețe, zicând: „Ziua plecării mele s-a apropiat.” Apoi, mân-
gâind cu gingășie icoana dulcelui Iisus, glas ai înălțat: „Urmat-am Ție, o, Hristosul meu, de când aveam 
doisprezece ani. Gata sunt, ia-mă la Tine.” Și după ce Arhiepiscopul Daniil a sfârșit rugăciunea, tu ai 
zâmbit și ți-ai dat sufletul sfințit în mâinile Domnului. Iar puterile cerești, întâmpinându-te în văzduh, au 
cântat ție așa: 
Bucură-te, înger pământesc și om ceresc; Bucură-te, făclie a luminii necreate; 
Bucură-te, nerătăcită povățuire a harului; Bucură-te, stâlp de foc al Bisericii; 
Bucură-te, cel încununat de Stăpânul; Bucură-te, slava celor nebuni întru Hristos; 
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Gavriil, mult-pătimitorule! 
 

Condacul al treisprezecelea 
După lină adormirea ta mormântul tău s-a arătat izvor de înviere sufletelor credincioșilor. Untde-

lemnul de la candela ta tămăduiește toată boala și toată neputința și minuni nenumărate adeveresc că, 
deși ai murit, viezi în Domnul. Pentru aceasta, Sfințite Cuvioase Gavriil, pururea slăvim pe Dumnezeu 
întru Sfinții Lui, strigând împreună cu tine: Aliluia!  (de trei ori) 

 

Rugăciune 
 

O, Sfinte Gavriil, Mărturisitorule al Iviriei, cel ce din fragedă copilărie ai propovă-
duit poporului prigonit credința lui Dumnezeu, solește și pentru noi nevrednicii, care cin-
stim sfântă pomenirea ta. Prin rugăciunile tale la Tronul Celui Preaînalt ajută nouă să ră-
mânem neclintiți în toată bună-cinstirea și să umblăm pururea în căile Domnului, păzind 
poruncile Sale.  

Sfântă pilda viețuirii tale să ne însufle pururea bărbăția duhovnicească și credința 
neamestecată, ca să putem și noi, întru inimă zdrobită și smerită, lupta bună să luptăm cu 
patimile și cu neputințele noastre.  

Negrăită smerenia și pocăința ta în ispite și încercări să ne fie și nouă, netreb-
nicilor, icoană de curată nevoință pe calea strâmtă a mântuirii. Prin desăvârșită ascultarea 
ta ne povățuiește a ne pleca mai-marilor noștri, cu dreaptă-socotință, întru Domnul. Prin 
mulțumitoare răbdarea ta întărește-ne și pe noi pururea a căuta și a face voia Sa, în toate 
zilele vieții noastre.  

Întru luminătoare petrecerea ta în acest pământ trecător luminează și mințile noas-
tre, iar inimile ni le curățește, ca să se plinească și în noi, în înfricoșată Ziua Judecății, 
cuvântul care zice: Bine, rob bun și credincios, intră întru bucuria Domnului tău! Amin! 


