
 

 

SERMON ON SAINT GERASIMOS 20/10 
(IN ROMANIAN) 

 
PREDICA ÎN ZIUA PRAZNICULUI SF. GHERASIMOS DIN KEFALONIA 20/10/2019 

  
Sfântul Gherasimos s-a născut în Trikala,in Eparhia corintiană în anul 1506. Tatăl său, Demetrios, 
provenea dintr-o familie aristocratică din Constantinopol. St. Gherasimos a fost crescut și educat ca 
membru al clasei conducătoare la acel moment. Când  a implinit 20 de ani, a decis să meargă in 
Zakynthos (Zante), un mare centru de educație în acea perioada. 
  
Dragostea lui pentru Hristos l-a inspirat să meargă în pelerinaje la cele mai importante centre 
monahale ale zilei. După vizitarea Constantinopolului și primind binecuvântarea Patriarhului 
Ecumenic,s-a dus in Sfântul Munte Athos, unde a devenit călugăr. St. Gherasimos a rămas pe 
Muntele Sfânt pentru o lungă perioadă de timp, într-un schit izolat (o comunitate monahală mai 
mică), cu scopul de a venera locurile sfinte. Patriarhul Ierusalimului a fost impresionat de 
personalitatea Monahului Gherasimos rânduindu-l la diaconat și preoție. Dorința constantă a 
Sfântului Gherasimos a fost să întâlnească multi ascetici mari și călugări, pentru a învăța lecțiile din 
viața lor sfântă. În acest scop, el a vizitat Sfânta mănăstire din Sinai, precum și alte centre de 
monasticism, cum ar fi Thebais (sau Thebaid) în Egipt. 
  
În 1548, Sfântul Gherasimos s-a întors in Zakynthos, după ce a experimentat multe datorita acestor 
mari asceti. În încercarea sa de a imita viața lor, el s-a retras pentru prima dată într-o peșteră din 
Zakynthos, iar mai târziu pe insula Kefalonia din apropiere. După ce a locuit în peșteră timp de 6 
ani, el a decis să înființeze o mănăstire. Acolo a fost locul unde credincioșii au început să vină din 
imprejurimi pentru mărturisire, îndrumare spirituală, să-l audă predicand și a-l implora pentru 
rugăciuni de a fi eliberati din mai multe boli grave. 
  
Prin viața sa sfântă, și numeroasele miracole care au avut loc prin rugăciunile sale, el a devenit 
faimos în întreaga lume creștină. În plus, după adormire, relicvele sale s-au dovedit a fi intregi si 
inmiresmate. Creștinii care ii venerează moastele și caută mijlocirea Sfantului continuă să 
experimenteze miracole. 
  
Sf. Gherasimos apartine grupului de sfinti numit Pustnici/Anahoretii.  Pustnicii sunt acei călugări și 
călugărițe care și-au petrecut viața în mănăstiri sau asceti și Anahoreti care s-au izolat în locuri 
părăsite și au trăit în locuințe sărace simple (sau chiar în peșteri). Scopul lor unic a fost de a-si 
dedica întreaga lor viață lui Hristos din mare dragoste pentru El. Ei au făcut acest lucru prin 
rugăciune fără încetare, limitand alimentele,somnul și luptând pentru a indeplini strict toate 
poruncile lui Hristos. În acest sens, ei au avut scopul de a urma pe Hristos însuși în viața lor și de a 
ajunge la teoză (desavarsire-asemănarea cu Dumnezeu). Această luptă se bazează pe umilință, 
dragoste și un spirit de sacrificiu de dragul lui Hristos. Ei fac acest lucru până când Hristos este 
format în ei, așa scrie Sf. Pavel (Vezi Galateni 4:19), sfiinţindu-i și făcându-i precum îngerii pe 
pământ. Această viață ascetică strictă i-a curățat de pasiunile și păcatele umane; luminandu-i să 
gândească și să acționeze în funcție de voința lui Dumnezeu; și ofererindu-le harul și darurile 
Duhului Sfant din abundență. 
  
Acestea sunt darurile pe care le folosesc parintii Pustnici pentru a crește viața spirituală a bisericii. 
Cu scrierile lor inspirate de Dumnezeu și îndrumarea pe care le oferă celor care vin la ei, ei dau un 
mare sprijin, confort și tărie credincioșilor. Rugăciunile lor de dragul întregii lumi sunt neprețuite. 
Miracolele care rezultă din mijlocirea lor sunt o mare binecuvântare pentru cei care vin cu credință 



 

 

în Dumnezeu. Aceasta este ceea ce se întâmpla de secole in Biserica Sf. Gherasimos" din Kefalonia, 
în care moastele intregi ale Sfântului pot fi găsite.Din întreaga lume, mulți oameni cu diverse 
probleme vin să venereze relicva sfântă și să ceară ajutorul lui.   Printre ei sunt oameni care au fost 
eliberați de dominația diavolului și vindecați. 
  
Învățand despre viețile Pustnicilor este un mare ajutor pentru noi în multe feluri. Văzând postul lor 
strict (pentru zile întregi la un moment dat), ne dăm seama că postul  usor pe care Biserica l-a 
stabilit, în comparație, nu este imposibil. Când vedem Pustnicii trăind o viață simplă, fără toate 
aceste lucruri pe care noi, cei din lume, le considerăm esențiale, putem înțelege că nu ar trebui să 
fim supărați dacă ne lipsesc unele dintre bunurile cu care ne ademeneste societatea noastră de 
consum. Dacă Pustnicii se roagă zi și noapte, atunci putem dedica cel puțin o oră pe săptămână 
pentru a merge la biserică, și spune o rugăciune scurtă în fiecare zi,  dimineața și seara! 
  
Frații și surorile mele, fie ca Sfânta figură a lui Pustnicului (Sfantul) Gherasimos, și a tuturor 
Sfinților părinți și sfinte, să fie pentru noi o inspirație în lupta noastră pentru a ajunge la sfințenie. 
Precum Sfântul Pavel apostolul scrie: aceasta este voința lui Dumnezeu-sfințirea ta" (1 
Tesaloniceni 4:3). 
  
  


