


«Τό ἦθος, ὁ χαρακτήρας, τό ἔργο καί
τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς τοῦ Γέροντα εἶναι
σ’ ὅλους γνωστά. Ἦταν ἕνας ταπεινός
καί ἀληθινός ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ.
Ἦταν ἁπλός, προσιτός, καλόκαρδος, με-
γαλόθυμος καί εἶχε μέ τό παραπάνω, ἄν
καί προσπαθοῦσε ἐπιμελῶς νά τίς κρύ-
ψει, ὅλες τίς ἀρετές πού θά περίμενε κα-
νείς ἀπό ἕναν ἀληθινό καί εὐσυνείδητο
ὀρθόδοξο Ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας. Φαντά-
ζομαι γιά αὐτά τά χαρακτηριστικά του
θά μιλήσουν ἄλλοι, πολύ καλύτερα καί
ἀκριβέστερα ἀπ’ ὅ,τι ποτέ θά μποροῦσα
νά τό κάνω ἐγώ. Ἐγώ θέλω νά πῶ δυό-
τρία πράγματα, μέσα ἀπό τήν καρδιά
μου, γιά τό πῶς βίωσα τή σχέση μου μέ
τόν πνευματικό μου πατέρα, ἀδελφό
μου, φίλο μου, καθοδηγητή μου καί ὅ,τι
ἄλλο ἦταν γιά μένα καί πού τά λόγια
δέν μποροῦν μέ ἀκρίβεια νά περιγρά-
ψουν τή μυστική σχέση πού δημιουρ-
γεῖται ἀνάμεσα στόν πνευματικό πατέ-
ρα καί τόν υἱό του. Τόν ἄνθρωπο πού

ἔνιωσα ὅτι μέ ἀγά-
πησε περισσότερο
ἀπ’ ὁποιονδήποτε
ἄλλο ἄνθρωπο, τή
στιγμή πού εἶχα
ἀνάγκη τήν ἀγάπη
περισσότερο ἀπ’
ὁ,τιδήποτε ἄλλο.
Μιλάω φυσικά γιά
τήν ἀληθινή καί ἀνι-
διοτελή ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ.

Δέν εἶμαι ἀφελής
οὔτε εὐκολόπιστος
ἄνθρωπος. Ἔζησα τή
ζωή μου σ’ ἕνα περι-

βάλλον, ὅπου τά λόγια δέν ἔχουν καμιά
ἀξία καί μονάχα οἱ πράξεις μετρᾶνε. Τόν
Γέροντα πρῶτα τόν ὑποπτεύθηκα καί
τόν μελέτησα προσεχτικά. Μά ἦταν δύ-
σκολο νά πιστέψω ὅτι ὑπάρχει στ’ ἀλή-
θεια τέτοιος ἄνθρωπος. Ἐκτός ἀπό τόν π.
Μάρκο Μανώλη στήν ἐφηβεία μου, δέν
εἶχα ξαναδεῖ κάτι παρόμοιο. Ποτέ δέν
μοῦ ζήτησε κάτι ἐπιτακτικά ἤ ἐπέβαλε
ὁ,τιδήποτε. Σέ ὅ,τι μέ βοήθησε καί μοῦ
χάρισε ἁπλόχερα, πνευματικά ἤ ὁ,τιδή-
ποτε ἄλλο, οὔτε τό εὐχαριστῶ δέν περί-
μενε ἤ ἤθελε. Ὅταν ἔβλεπε τίς ἀδυναμίες
μου, καί τά ἔβλεπε ὅλα, τίποτα δέν τοῦ
ξέφευγε, μέ ὑπομονή, συγχώρεση καί
ἀγάπη προσπαθοῦσε νά μέ δυναμώσει.
Προσπαθοῦσε πάντοτε νά μέ καταλάβει
καί νά φτάσει στή ρίζα τῶν πραγμάτων.
Εἶχε φτάσει νά μέ γνωρίζει καλύτερα ἀπ’
ὅ,τι γνώριζα ἐγώ τότε τόν ἑαυτό μου. Ἡ
διαφορά μας ἦταν τεράστια, ἀλλά κατά-
φερνε νά κατεβαίνει στό ἐπίπεδό μου,
γιά νά μέ σηκώσει, ὅταν γιά μένα ἦταν
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ἀδύνατο νά σηκωθῶ μό-
νος μου. Γινόταν ἡ θέλη-
σή μου γιά ἀγώνα καί τή
σωτηρία, ὅταν ἡ δική μου
θέληση μέ ἐγκατέλειπε. 

Χρόνια ὁλόκληρα
προσευχόταν στόν Κύριο
γιά μένα, ἴσως περισσό-
τερο ἀπ’ ὅ,τι προσευχό-
μουν ἐγώ γιά τόν ἑαυτό
μου. Γιά τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ καί τοῦ ἀδελ-
φοῦ ὑπέμενε τά πάντα μέ
ὑπομονή, τίς συνεχόμενες πτώσεις, τίς
ἀτελεῖς ἐξομολογήσεις, τήν ραθυμία,
τήν ἀχαριστία, τήν κατάκριση τοῦ κό-
σμου πού δέν κατάλαβε τίς προθέσεις
του. Τά πάντα σκέπαζε καί ὑπέμενε ὁ Γέ-
ροντας ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στόν Κύ-
ριο, ὅτι μπορεῖ νά σώσει καί τόν μεγαλύ-
τερο ἁμαρτωλό. Ὅ,τι καί νά συνέβαινε
στή ζωή μου, ὅσο μεγάλοι καί πολυπλη-
θεῖς ἦταν οἱ πειρασμοί, ἤξερα πάντα ὅτι
θά βρῶ καταφύγιο καί ἀσφάλεια στόν
Γέροντα καί λύση σ’ ὁποιοδήποτε πρό-
βλημα. Ὅταν ἦταν ὑγιής, ἀλλά καί ἀργό-
τερα, δέν ὑπῆρχε στιγμή τῆς ἡμέρας πού
δέν θά ἄφηνε ὅ,τι ἔκανε γιά νά μέ ἀκού-
σει καί νά μέ συμβουλέψει. Δέν ὑπῆρχε
θυσία ἤ κόπος πού δέν θά ἐπέβαλλε στόν
ἑαυτό του ὁ Γέροντας γιά μένα καί πι-
στεύω καί γιά κάθε πνευματικό του παι-
δί.

Ὁ Γέροντας τίποτα δέν ἀποστρεφό-
ταν καί δέν μισοῦσε περισσότερο ἀπό
τήν ἁμαρτία. Ὁ ἴδιος, ἀγωνιστής καί
βιαστής, ἦταν σκληρός μέ τόν ἑαυτό
του καί ἀφάνταστα ἐπιεικής μέ τούς
συνανθρώπους του. Ἤξερε νά διαχωρί-
ζει τήν ἁμαρτία ἀπό τόν ἄνθρωπο καί
αὐτόν πάντοτε τόν σκέπαζε μέ τήν κα-
τανόηση καί τήν ἀγάπη του, ὅπως θά

ἔκανε Αὐτός πού ἀγαποῦσε καί ἀκολου-
θοῦσε ὁ Γέροντας ὅλη του τή ζωή. Ὁ Κύ-
ριος. Καί ἀκριβῶς γιά τήν ἀγάπη Αὐτοῦ
καί τοῦ σώματός Του, τῆς Ἐκκλησίας,
ἦταν ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἀλλοίωση ἤ
καταπάτηση τῶν δογμάτων καί τῶν κα-
νόνων τῆς Παράδοσης. Ἀσυμβίβαστος
μέ κάθε εἴδους αἵρεση καί νεωτερισμό.
Ἤθελε τήν πίστη μας καθαρή καί ἀνό-
θευτη καί γι’ αὐτό ἄκοπα προσπαθοῦσε
νά μᾶς τή διδάξει, ὅπως τήν παρέλαβε ὁ
ἴδιος, καθαρή κι ὀρθόδοξη.

Γιά μένα αὐτή ἡ συμπεριφορά τοῦ Γέ-
ροντα σέ μιά περίοδο ὅπου εἶχα πολλές
ἀμφιβολίες, ἀκόμη καί γιά τήν ἴδια τήν
ὕπαρξη τοῦ Κυρίου, ἦταν ἡ μοναδική
ἀδιαμφισβήτητη ἀπόδειξη ὅτι πρέπει νά
ὑπάρχει κάτι πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι
μπορῶ νά νιώσω ἤ νά καταλάβω ἐκείνη
τή στιγμή καί γι’ αὐτό θά πρέπει νά ἐπι-
μείνω στήν προσπάθεια, ἔστω κι ἄν δέν
ἔβλεπα κάποιο νόημα. Καί τελικά δέν
ἀπογοητεύθηκα καθόλου.

Ὁ Γέροντας μοῦ γνώρισε τό Θεό.
Ἕναν διαφορετικό Θεό ἀπ’ ὅ,τι εἶχα
ἀκούσει, γνωρίσει ἤ περίμενα. Τόν Θεό
τῆς ἀγάπης, τῆς συγχώρεσης, τῆς χαρᾶς,
τοῦ φωτός, τόν Θεό πού ἀξίζει νά ἐμπι-
στεύεσαι μέ ὅλο σου τό  «εἶναι», γιατί
ποτέ δέν θά σέ ἐγκαταλείψει ἤ ἀπογοη-





τεύσει. Αὐτός ἦταν καί ὁ κεντρικός ἄξο-
νας τῆς ζωῆς καί τοῦ κηρύγματος τοῦ
Γέροντα. Ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν
συνάνθρωπο, συγχώρεση, ἔλεος, καί
ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό θέλημα καί
στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Αὐτά δέν τά κή-
ρυττε ὁ Γέροντας ἐπειδή εἶναι μόνο
γραμμένα στό Εὐαγγέλιο, αὐτά τά ζοῦσε
καί τά ἔπραττε μέ ὅλες τίς δυνάμεις του.
Δέν ἔχω καμιά ἀμφιβολία ὅτι ὁ Γέροντας
θά μποροῦσε νά κηρύττει ἀναλύοντας
ὑψηλές θεολογικές ἔννοιες, ἀλλά ποτέ
δέν τόν ἄκουσα νά λέει ὁ,τιδήποτε πού
δέν τό πίστευε καί βίωνε ἤ πού δέν θά
καταλάβαινε κι ὁ τελευταῖος ἀκροατής
τοῦ κηρύγματός του. Ὁ ἴδιος μισοῦσε
τήν προβολή, τά πάντα τά ἔκανε γιά τή
δόξα τοῦ Θεοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρί-
ου καί τῆς πατρίδας πού ἀγαποῦσε πολύ
καί ἀγωνιοῦσε γιά τήν τύχη της ἀκατά-
παυστα.

Ὑπάρχουν πολλά περισσότερα πράγ-
ματα πού θά μποροῦσα νά πῶ γιά τόν
Γέροντα, ὁρισμένα ἀπ’ αὐτά θαυμαστά
πράγματα κατά τή γνώμη μου, ὅμως
προτιμῶ νά τά κρατήσω στήν καρδιά
μου, καί νομίζω ὅτι ἴσως ἔτσι νά ἐπιθυ-
μοῦσε καί ὁ Γέροντας. Λυπᾶμαι ἀφάντα-
στα πού τίς τελευταῖες μέρες
τῆς ζωῆς του στή γῆ δέν μπό-
ρεσα νά σταθῶ δίπλα του καί
δίπλα στίς ἀδελφές, ὅμως δέν
ἦταν ἐπιλογή μου. Ἔτσι ἐπέτρε-
ψε ὁ Κύριος νά συμβεῖ. Σωμα-
τικά θά νιώθουμε τήν ἀπουσία
τοῦ ὄμορφου χαμόγελού του,
τή γλυκιά λάμψη τοῦ προσώ-
που του, τή ζεστή, σχεδόν παι-
δική φωνή του, ὅμως πνευμα-
τικά εἶναι καί θά συνεχίζει νά
παραμένει δίπλα μας. Ὁ Γέρο-
ντας πάντα ἔλεγε ὅτι ὁ θάνα-

τος δέν εἶναι τίποτα, ἁπλῶς τό πέρασμα
πρός τήν ἀληθινή ζωή. Ὅποιος τό πι-
στεύει, τό πιστεύει. Ἐγώ πιστεύω πώς ὁ
Γέροντας ζεῖ καί μαζί μέ τόν π. Μάρκο
καί ὅλους τούς Ἁγίους προσεύχεται
στόν Κύριο γιά τή σωτηρία μας καί θά
συνεχίζει νά μᾶς στηρίζει μέ τίς προσευ-
χές του. Πιστεύω ἐπίσης ὅτι δέν ὑπάρχει
πραγματικό πνευματικό παιδί τοῦ Γέρο-
ντα πού δέν γνωρίζει ποιό εἶναι τό
καθῆκον του ἀπ’ ἐδῶ καί πέρα καί πώς
πρέπει νά βαδίζει στή ζωή γιά τήν δόξα
τοῦ Θεοῦ καί στή μνήμη τοῦ π. Γερβα-
σίου, τοῦ ταπεινοῦ καί εἰλικρινῆ Ἱερο-
μονάχου τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας
μας, τοῦ Γέροντά μου καί πατέρα μου. 

Καλό Παράδεισο, Γέροντα! Νά εὔχε-
σαι καί γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς, νά δώ-
σει ὁ Θεός νά ἀνταμώσουμε πάλι ὅλοι
μαζί ἐκεῖ πού μέ τόσες θυσίες καί κόπους
ἐπιθυμοῦσες νά μᾶς στείλεις ὅλους, στήν
μακαριστή αἰωνιότητα, ἑνωμένοι μέσα
στό φῶς καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, πατέρα»!
Κωνσταντίνος Πάσσαρης

Φυλακές Ρουμανίας


