
 

 

                    ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (20/10/2019) 
      
    Ο Άγιος Γεράσιμος γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Κορινθίας το 1506. Ο πατέρας του Δημήτριος 
ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ό Άγιος Γεράσιμος μεγάλωσε και 
μορφώθηκε όπως όλα τα αρχοντόπουλα της εποχής. Στα 20 χρόνια του αποφάσισε να πάει στη 
Ζάκυνθο, που ήταν ένα σημαντικό κέντρο των γραμμάτων της εποχής. 
     Η αγάπη του στον Χριστό τον κάνει να ξεκινήσει προσκυνήματα στα σημαντικότερα 
Μοναστικά κέντρα της εποχής του. Αφού πρώτα επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη και πήρε την 
ευλογία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη,  πήγε στο Άγιον Όρος, όπου έγινε μοναχός. Ο Άγιος 
Γεράσιμος έμεινε αρκετά στο Άγιον Όρος σε ερημική Σκήτη. Ιερός του πόθος ήταν να προσκυνήσει 
τους Αγίους Τόπους. Στα Ιεροσόλυμα ο Πατριάρης  εκτιμά την προσωπικότητα του Μοναχού 
Γεράσιμου και τον χειροτονεί διάκονο και πρεσβύτερο. Διαρκής ήταν  ο πόθος του να γνωρίσει 
Μοναχούς και φημισμένους Ασκητές, για να αντλήσει διδάγματα από την αγιασμένη ζωή τους. Γι 
αυτό επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Σινά και άλλα μεγάλα κέντρα του Μοναχισμού, όπως τη 
Θηβαΐδα της Αιγύπτου. 
 
       Το 1548 ο Άγιος Γεράσιμος επιστρέφει στη Ζάκυνθο  με πλούσια εμπειρία από την ασκητική 
ζωή μεγάλων Ασκητών της εποχής του και αποφάσισε να τους μιμηθεί. Αρχικά ασκήτεψε σε μια 
σπηλιά  στη Ζάκυνθο και μετά στο γειτονικό νησί Κεφαλονιά. Αφού ασκήτεψε κι εκεί επί 6 χρόνια 
σε μια σπηλιά αποφάσισε να ιδρύσει  μοναστήρι. Εκεί αρχίζουν να συρρέουν οι πιστοί για να 
εξομολογηθούν, να ζητήσουν πνευματική καθοδήγηση, να ακούσουν τη διδασκαλία του και να του 
ζητήσουν τις προσευχές του, για την απαλλαγή από ποικίλες σοβαρές αρρώστιες.   
      Με την αγία ζωή του και τα πολλά θαύματα που γίνονταν με τις προσευχές του, η φήμη του 
εξαπλώθηκε σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Μια ακόμη ένδειξη της αγιότητός του είναι και το 
γεγονός ότι μετά την κοίμησή του το σώμα του  παραμένει ολόκληρο και ευωδιάζει. Πολλά δε 
θαύματα γίνονται μέχρι σήμερα σε όσους προσκυνούν το άγιο Λείψανό του, και με πίστη ζητούν τις 
μεσιτείες  του Αγίου. 
 
      Ο Άγιος Γεράσιμος ανήκει στην τάξη εκείνη των Αγίων που αποκαλούνται Όσιοι. Οι Όσιοι 
είναι Μοναχοί-Μοναχές, που έζησαν σε Μοναστήρια,  ή Ασκητές και Αναχωρητές, που κατέφυγαν 
σε έρημους τόπους και έζησαν σε  απλά φτωχικά οικήματα ή σε σπηλιές. Ο αποκλειστικός σκοπός 
τους ήταν και είναι να αφιερωθούν από αγάπη στον Χριστό εξ ολοκλήρου. Να προαεύχονται 
αδιαλείπτως, να μειώνουν στο ελάχιστο το φαγητό και τον ύπνο τους, και να αγωνίζονται  συνεχώς 
να εφαρμόσουν με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού με σκοπό να μιμηθούν στη ζωή τους τον 
Χριστό, και να  φθάσουν στη θέωση. Αυτός ο αγώνας,  που έχει ως βάση  την ταπείνωση, την 
αγάπη και  το πνεύμα της θυσίας χάριν του Χριστού, έως ότου μορφωθῆ ο Χριστός μέσα τους, 
ὁπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, τους ενώνει με τον Χριστό· τους αγιάζει· τους μεταβάλλει σε 
επίγειους  Αγγέλους. Η αυστηρή αυτή ασκητική ζωή τους παρέχει την κάθαρση από τα ανθρώπινα 
πάθη και τις αμαρτίες· τους φωτίζει να σκέπτονται και να ενεργούν κατά το θέλημα του Θεού· τούς 
δίνει πλούσια τη Χάρη και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.  
         Αυτά τα χαρίσματα οι Όσιοι Πατέρες τα χρησιμοποιούν για την ανάπτυξη της πνευματικής 
ζωής της Εκκλησίας. Με τις θεόπνευστες συγγραφές τους και με την πνευματική καθοδήγησή τους, 
σε όσους τους πλησιάζουν, προσφέρουν μεγάλη ενίσχυση, παρηγοριά και δύμαμη σε πλήθη πιστών. 
Πολύτιμες είναι  οι προσευχές τους υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Ευεργετικές και οι ποικίλες 
θαυματουργικὲς ἐπεμβάσεις τους,  τις οποίες και σήμερα απολαμβάνουν οι πιστοί, που με πίστη  
επικαλούνται την μεσιτεία τους. Όπως συμβαίνει επί αιώνες καί στον Ναό του Αγίου Γερασίμου 
στην Κεφαλονιά, όπου βρίσκεται ολόκληρο το ιερό Λείψανο του Αγίου. Από όλον τον κόσμο 
καθημερινά προσέρχονται πιστοί με ποικίλα σοβαρά προβλήματα, ή απλώς για να προσκυνήσουν 
και να ζητήσουν τη Χάρη του. Μεταξύ δε αυτών, πολλοί που υπέφεραν από την κυριαρχία του 
διαβόλου ελευθερώθηκαν και θεραπεύθηκαν. 
        Η γνωριμία με τη ζωή των Οσίων πολλαπλά μας βοηθεί. Βλεποντας ότι εκείνοι νηστεύουν 
αυστηρά ολόκληρες ημέρες, παρακινούμαστε κι εμείς να μη θεωρούμε ακατόρθωτη την ελαφρά 



 

 

νηστεία που καθιερωσε η Εκκλησία. Όταν βλέπουμε   τους Οσίους να ζουν απλά,  χωρίς όλα εκείνα 
που  εμείς μέσα στην κοινωνία  θεωρούμε  απαραίτητα, δεν μελαγχολούμε  που  δεν αποκτήσαμε 
κάποια απο τα προϊόντα της καταναλωτικής κοινωνίας! Αν οι Όσιοι προσεύχονται  μέρα-νύχτα, 
παρακινούμαστε κι εμείς να αφιερώνουμε τουλάχιστον  μία ώρα  την εβδομάδα για να πάμε την 
Κυριακή στην Εκκλησία, και τις άλλες μέρες  να κάνουμε καθημερινά, τουλάχιστον, πρωί και 
βράδυ λίγη προσευχή! 
 
       Είθε, αδελφοί μου η αγιασμένη  Μορφή του Οσίου Γερασίμου και όλων  των Οσίων Πατέρων 
και Μητέρων μας να μας εμπνέουν στην προσπάθειά μας να φθάσουμε στην αγιότητα , αφού όπως 
γράφει ο Απόστολος Παύλος "τοῦτο   έστι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός ὑμῶν" (Α' Θεσ. 4,3). 
 
 
 
     


