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To Θαυματουργικό Χάρισμα του π. Γερβασίου
Παρασκευοπούλου (1877- 1964) (Αρχιμ. Κυρίλλου
Κωστοπούλου)
Date : Σεπτεμβρίου 6, 2007
Ο π. Γερβάσιος αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Ο
ταπεινός υπηρέτης του Κυρίου, αυτός που δεν επιζήτησε αξιώματα και θέσεις, έλαβε
την ιδιαίτερη εκείνη χάρη που λίγοι από αυτούς που ευαρέστησαν στον Κύριο,
αξιώθηκαν και μάλιστα ελάχιστοι πριν από την κοίμηση τους.
Μιλούν για
πλήθος θαυμάτων που έκανε όσο ακόμη ζούσε ο Πατήρ. Μεγάλη δύναμη είχε
αποκτήσει εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι και μόνο στο άκουσμα του ονόματός
του έφριτταν και έτρεμαν, αποκαλώντας τον «Καψάλη» και «Γεράσιμο». Πολλοί
μαρτυρούν ότι αρκούσε μόνο να υψώσει τα χέρια του στον ουρανό και ο ασθενής
θεραπευόταν.
Η οικογένεια Περούλη από την Πάτρα πήγε για διακοπές στο χωριό Μπεγουλάκι,
όπου έμεναν οι συγγενείς τους. Κατά μια οικογενειακή παράδοση στο σπίτι, Όπου
έμεναν, ήταν «κρατημένο από αερικό», όπως έλεγαν.
Μια μέρα ο πατέρας της οικογένειας Σπυρίδων Περούλης, ενώ καθόταν το μεσημέρι
έξω από την αυλή, αισθάνθηκε «σαν κάτι» να πέρασε από μπροστά του και τον
χτύπησε στο πρόσωπο. Από εκείνη την στιγμή «κρατήθηκε» όλος. Πόνοι φοβεροί τον
ταλαιπωρούσαν σε όλο του το σώμα.
Το σπίτι του Σπυρίδωνος βρισκόταν στην οδό Αγίου Δημητρίου 98 στην ενορία Αγ.
Δημητρίου Πατρών, όπου εφημέριος ήταν ο π. Γερβάσιος. Σαν εφημέριος τον
επισκεπτόταν συχνά και άλλοτε του διάβαζε ξορκισμούς και άλλοτε έκανε αγιασμό.
Κάποια μέρα τους επισκέφτηκε χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να τον περιμένουν .
«Φέρετε μου το καντήλι, σήμερα θα τελέσω ευχέλαιο», τους είπε. Όταν τελείωσε η
ακολουθία του Ευχελαίου και ήρθε η στιγμή που θα εχρίονταν τα μέλη της
οικογένειας, ο π. Γερβάσιος πλησίασε και σταύρωσε με το Άγιο έλαιο και τον
άρρωστο Σπυρίδωνα. Την στιγμή εκείνη έγινε ένας δυνατός τοπικός σεισμός
συνοδευμένος από μια δυνατή βοή και ο άρρωστος θεραπεύτηκε, ενώ ο π. Γερβάσιος
έγινε άφαντος για να μην δεχθεί τις ευχαριστίες τους.

(Πηγή: «Ποιμένας Άγιος Και Κήρυκας της Αληθείας», Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου,
Πάτρα 1999 σ.126-127)
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