
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς  βρήκα 
το  νόημα  της  ζωής  μου  :  ένοιωσα   περισσότερο 
άνθρωπος και  αυθεντικότερος  χριστιανός.  Για μένα 
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει  να ΑΦΟΣΙΩΘΩ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΘΕΟ  και να δοθώ στους 
νέους  της  εποχής  μου,  για  να  ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΣΟΥΝ.

Όταν έγινα Αδελφός, το μεγάλο μου ιδανικό ήταν να 
αφοσιωθώ στη ΝΕΟΛΑΙΑ.  Αισθάνθηκα την κλήση 
αυτή στα 18. Ανταποκρίθηκα και νοιώθω πραγματικά 
ευτυχισμένος.

Αδελφός Νικόλαος, 38 ετών Αδελφός Γεώργιος, 50 ετών

Όταν  ήμουν  παιδί,  μ’  εντυπωσίασε  το  παράδειγμα 
ενός Μαριανού Αδελφού. Ένοιωσα ότι ΚΑΤΙ ΒΑΘΥ 
μαρτυρούσε  η ζωή του.  Αργότερα εντυπωσιάστηκα 
ακόμα  περισσότερο,  γνωρίζοντας  δύο  κοινότητες 
Μαριανών Αδελφών και ανακαλύπτοντας τον κόσμο 
των νέων.

Η ΚΛΗΣΗ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ. Ποτέ μου δεν είχα 
σκεφθεί να γίνω Αδελφός. Αλλά όταν άκουσα μέσα 
μου ένα κάλεσμα, απάντησα ΝΑΙ. Από τότε νοιώθω 
ότι η ζωή αυτή μου ταιριάζει και με γεμίζει.

Αδελφός Ζαν-Πιερ, 25 ετών Αδελφός Ιωάννης, 55 ετών



ΠΑΝΤΑ  ΕΙΧΑ  ΑΥΤΗ  ΤΗ  ΣΚΕΨΗ  :  να  γίνω 
Μαριανός Αδελφός. Παρόλες τις δυσκολίες, ποτέ δεν 
σκέφθηκα  να  γυρίσω  πίσω.  Βλέπω  τώρα  ότι  ο 
Χριστός χάραξε πραγματικά το δρόμο της ζωής μου.

«Για μας, τους Μαριανούς Αδελφούς, αυτό που έχει 
μεγαλύτερη σημασία είναι το ζωντανό Πρόσωπο του 
Ιησού  Χριστού  και  το  Ευαγγέλιό  του.  Εμείς 
ανταποκρινόμαστε  στο  δικό  του  κάλεσμα,  ένα 
κάλεσμα  ανεξάρτητο  από  τις  ικανότητές  μας  :  ο 
Χριστός  μας  καθιερώνει  στο  έργο  του  και  μας 
στέλνει να είμαστε μάρτυρές του. Η ζωή μας λοιπόν 
δεν  έχει  κανένα  νόημα  αν  δεν  ακολουθούμε  το 
Χριστό  κι  αν  δεν  μαρτυρούμε  την  παρουσία  του 
στους  ανθρώπους  της  εποχής  μας  προπάντων 
ανάμεσα στους νέους».

Αδελφός Πέτρος, 64 ετών
(Επιστολή της Γενικής Συνέλευσης του 76, Μαριανοί 
Αδελφοί Σήμερα, αρ. 7-8)

Από πολύ μικρός είχα αυτή τη σκέψη : ΝΑ ΓΙΝΩ 
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ. Αγαπούσα ιδιαίτερα 
έναν Αδελφό, και ήθελα να μιμηθώ τη ζωή του.

Αδελφός Ματθαίος, 31 ετών

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ

Οι περισσότεροι Χριστιανοί ζουν τη χριστιανική ζωή 
τους μέσα στο ΓΑΜΟ και στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τους.

Μερικοί καλούνται να τη ζήσουν στο στάδιο της 
ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ.

Άλλοι πάλι καλούνται να τη ζήσουν στη 
ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ.

                        «Ένας και μόνος Κύριος, μία και μόνη πίστη, ένα και μόνο βάπτισμα …». (Εφ. 4,6)

                        «Για μένα ζωή σημαίνει Χριστός). (Φιλ. 1,21)

                        «Δεν με διαλέξατε σεις, αλλ’ εγώ σας διάλεξα». (Ιω. 15,16)

            - Με την κοινοβιακή ζωή τους,

- στην υπηρεσία των νέων,

-  ακολουθώντας  το  παράδειγμα  της  Παναγίας  οι  Μαριανοί 
Αδελφοί ζουν την αφιέρωσή τους στη μοναχική ζωή, εργαζόμενοι μέσα στην 
κοινωνία, με βασικό ιδανικό τους ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ.



Με  την  ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΤΟΥ 
ΦΤΩΧΕΙΑ  ο  Μαριανός 
Αδελφός θέτει στη διάθεση των 
άλλων ό,τι έχει κι ό,τι είναι.

Με  την  ΑΓΝΟΤΗΤΑ 
εκδηλώνει  την  ολοκληρωτική 
του αγάπη προς το  Χριστό και 
άνοιγμά  του  στην  παγκόσμια 
αγάπη.
Με  την  ΥΠΑΚΟΗ 
κατευθύνεται  στην  κοινοβιακή 
ζωή  του  να  ανακαλύψει  το 
θέλημα  του  Θεού  και  να  το 
εφαρμόσει  μαζί  με  τους 
Αδελφούς του.

(Καταστατικό, αρ. 52)

ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΣ ΣΑΜΠΑΝΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ

Όλα ξεκίνησαν  από το ΛΑ ΒΑΛΛΑ,  ένα μικρό χωριό  της 
Γαλλίας,  στην  περιοχή  της  Λυών.  Το  1816,  ένας  νέος 
κληρικός, 27 ετών, ο Μαρκελλίνος Σαμπανιά διαπιστώνει τις 
άθλιες  μορφωτικές  και  θρησκευτικές  συνθήκες,  στις  οποίες 
ζουν οι νέοι στις αγροτικές επαρχίες.

Τον συγκλονίζει ιδιαίτερα ένα γεγονός στη 
ζωή του : κάποιος νέος, 17 ετών, κινδυνεύει 
να πεθάνει.  Ο Πατέρας  Σαμπανιά καλείται 
να του μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία. Αλλά, 
κατάπληκτος ο κληρικός, διαπιστώνει ότι ο 
νεαρός  ετοιμοθάνατος  δεν  άκουσε  ποτέ να 
μιλούν για Θεό.



Ο Πατέρας Σαμπανιά αποφασίζει κάτι να 
κάνει μπροστά σ’ αυτή τη δυστυχία. Μιλά 
για τα σχέδιά του στους νεαρούς φίλους του, 
στο Ζαν- Μαρί Γκρανζόν και στον Ζαν-
Μπατίστ Αντράς : «Θέλετε να με βοηθείστε, 
στην υπηρεσία των φτωχών παιδιών;» … 
Έτσι γεννιέται η πρώτη μοναχική κοινότητα 
των Μαριανών Αδελφών.

Ο Πατέρας Σαμπανιά μορφώνει τους νέους 
συνεργάτες  του  στη  μοναχική  και 
ιεραποστολική  ζωή,  για  να  μπορούν  να 
μεταδίδουν και μόρφωση και πίστη.

Η  ομάδα  τους  μεγαλώνει  από  άλλους 
εθελοντές.  Ο  εμψυχωτής  τους  στέλνει 
μερικούς  Αδελφούς  να  ιδρύσουν  νέες 
Αδελφότητες σε περιοχές όπου τους ζητούν 
οι  δήμαρχοι  και  οι  εφημέριοι,  για  να 
μορφώσουν νέους.

Οι Αδελφοί  ζουν μια απλή,  αυστηρή και  αδελφική 
ζωή.  Κατακτούν  γρήγορα  την  εκτίμηση  κι 
εμπιστοσύνη  των  παιδιών  και  η  κοινωνία 
αναγνωρίζει  την  προσφορά  τους  :  «Διδάσκουν  όχι 
μόνο σαν δάσκαλοι, αλλά και σας απόστολοι», λέει ο 
κόσμος.  Ο  Πατέρας  Σαμπανιά  στέλνει  Αδελφούς 
ακόμα και στην Ωκεανία, γιατί πιστεύει  ακράδαντα 
ότι το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχτεί σ’ όλα τα έθνη.

Όταν  πέθανε  ο  ιδρυτής  Πατέρας,  Μαρκελλίνος 
Σαμπανιά  το  1840,  το  μοναχικό  τάγμα  των 
Μαριανών Αδελφών αριθμούσε 280 μέλη.

Χώρες όπου υπάρχουν σχολεία των Μαριανών Αδελφών



ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ : ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΟΠΩΣ Η 
ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ

«Ιδού η δούλη του Κυρίου» 

(Λουκ. 1, 38)

«Κάνετε ό,τι σας πει» 

(Ιω. 2,5)

«Μητέρα μου και αδέλφια μου είναι αυτοί 
που  ακούνε  το  λόγο  του  Θεού  και  τον 
τηρούν». 

(Λουκ. 8,21)

Προσπαθούν να κάνουν το θέλημα του Θεού.
Ο  Μαρκελλίνος  ΣΑΜΠΑΝΙΑ 

γνώρισε το Θεό, ζώντας το Ευαγγέλιο όπως η 
Αειπάρθενος Μαρία· αυτή τον ενέπνευσε να 
συλλάβει  και  να πραγματοποιήσει  το όνειρό 
του  :  να  ιδρύσει  την  Αδελφότητα  των 
Μαριανών Αδελφών.



Σε  κάθε  περίσταση  καταφεύγει  σε 
κείνη,  όπως  το  παιδάκι  προστρέχει  στη 
μητέρα του, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές 
της ζωής του. Στην προσευχή του ζητά πάντα 
τη  μεσιτεία  της.  Δίνοντας  στους  Αδελφούς 
του το όνομα «ΜΑΡΙΑΝΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ» θέλει 
να εκφράσει την ολοκληρωτική εμπιστοσύνη 
του σε «κείνη που έκανε τα πάντα για μας», 
και  να  υποκινήσει  τους  Αδελφούς  να 
μιμηθούν το παράδειγμά της.

Όπως  ο  Ιδρυτής  του,  οι  Μαριανοί 
Αδελφοί  θέλουν  να  ακολουθούν  το 
παράδειγμα  της  Αειπαρθένου  Μαρίας, 
ακούοντας και  τηρώντας το λόγο του Θεού. 
Όπως η Μαρία στη Ναζαρέτ, θέλουν να ζουν 
απλά και χριστιανικά, την κάθε μέρα της ζωής 
τους.

Οι Αδελφοί δέχονται τις παροτρύνσεις του Αγίου 
Πνεύματος.

Επιθυμούν να είναι αληθινοί μαθητές του Χριστού.

«Τα  πάντα  στο  Χριστό,  δια  μέσου  της 
Παναγίας· τα πάντα στην Παναγία για τον 
Ιησού Χριστό».

(αγαπημένο «σύνθημα» του π. Champagnat)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Αναζητούμε το Θεό, μέσα στη σιωπή·

Μελετούμε το Λόγο του Θεού …

Συγκεντρωμένοι όλοι μαζί.

Σε συνάντησα,



σε κοίταξα,
ανακάλυψα ότι πρέπει να μοιραστώ 
μαζί σου τη ζωή μου.

Ακούμε  το  παιδί,  που  λέει  το  όνομά  του  και 
προσφέρει το χαμόγελό του : είναι αδελφός μας.

Συνάντηση, φιλία, αγάπη : σκάλα που ανεβάζει 
στην ανθρώπινη ευτυχία.

Τι ευτυχία

         να ζουν μαζί αγαπημένα.



για τα αδέλφια,

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ – ΣΤΟΠ                                                                     ΕΣΥ;  
Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΣ …

Στην  εκκλησιαστική  επαρχία  μας  πολλά  γυμνάσια 
δεν  έχουν  κανένα  που  να  ασχοληθεί  με  τα 
θρησκευτικά προβλήματα των μαθητών.

Μήπως μπορείτε να μας στείλετε κάποιον Αδελφό;

-  Εσύ,  που  είσαι  ευαίσθητος  μπροστά  στις 
τρομακτικές ανάγκες του κόσμου όπου ζεις,

Αν είχα τρεις Αδελφούς, θα τους εμπιστευόμουν ένα 
Σχολείο.

-  Εσύ,  που  αναζητάς  ένα  νόημα  στη  ζωή  σου, 
καιπολύ  συχνά  αρνείσαι  να συμβιβαστείς  με  τις 
αδικίες της κοινωνίας μας,

Η τεχνική Σχολή μας διευθύνεται  από λαϊκούς. Θα 
επιθυμούσαμε τόσο πολύ να έχουμε μια Αδελφότητα 
Μαριανών  Αδελφών  για  μια  μαρτυρία  της 
χριστιανικής ζωής τους.

-  Εσύ,  που  επιθυμείς  περισσότερη  δικαιοσύνη, 
μεγαλύτερη προσφορά, αγνές ανθρώπινες σχέσεις, 
κάτι το ξεχωριστό και ανώτερο,

Μήπως  σας  βρίσκονται  μερικοί  Αδελφοί  για  να 
ζήσουν στο πλευρό των νέων, που κυριολεκτικά ζουν 
στο πεζοδρόμιο;

-  Εσύ,  που  θέλεις  να  πετύχεις  στη  ζωή  σου  και 
νατηνπροσφέρεις  στην  υπηρεσία  των 
συνανθρώπων σου,

- Εσύ,  που παίρνεις στα σοβαρά τον Ιησού Χριστό 
και το Ευαγγέλιό του,

…Αλλά  και  πολλά  άλλα  ανάλογα  μηνύματα 
φτάνουν από τη Μαδαγασκάρη, το Καμερούν, 
την Ελλάδα, την Ασία και τη Λατινική

Αμερική :  ζητούν Μαριανούς Αδελφούς,  για 
τα  σχολεία  τους,  για  νέα  σχολεία,  για  τους 
νέους τους …

… ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ.

                                                                    Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΕ ΚΑΛΕΙ!  

Είχε ανάγκη από έναν ηγέτη για να κατευθύνει 
το  λαό  του·  διάλεξε  έναν  ηλικιωμένο  και 
αναδείχθηκε ο Μωϋσής.

Είχε ανάγκη από ένα βράχο για να οικοδομήσει 
επάνω του την Εκκλησία· διάλεξε έναν αρνητή της 
πίστης του και αναδείχθηκε ο Πέτρος.



Είχε ανάγκη από κάποιο πρόσωπο για να δείξει 
στους ανθρώπους την αγάπη του· διάλεξε μια πόρνη 
και έγινε η Μαρία η Μαγδαληνή.

Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΝΕΥΜΑ
«Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα 
υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς, και 
έλα να με ακολουθήσεις».

Είχε  ανάγκη  από  ένα  μάρτυρα  για  να 
διασαλπίσει στον κόσμο το μήνυμά του· διάλεξε τον 
διώκτη του και αναδείχθηκε ο Σαούλ από την Ταρσό 
Μέγας Απόστολος των εθνών.

(Ματθ. 19,21) Είχε  πάντα  ανάγκη  από έναν  άνθρωπο για  να 
συναθροίζει  γύρω  του  το  λαό  του·  Διάλεξε  Σένα, 
ίσως να τρέμεις, μπορείς όμως να του αρνηθείς;

Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης


