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Μάριος Νάσιος. Γεννήθηκε µέ µιά σπάνια
3ρρώσ5ια, µυϊκή δυσ5ροφία 5ύπου Duchene,
πού <χει κα5άληξη 5όν θάνα5ο 3πό Aλική παράλυση 5Bν µυBν. Cπό 8 D5Bν E5αν σέ 3ναπηρικό καρρο5σάκι. Σ5ό σχολεGο 3ρισ5οHχος
καί σηµαιοφόρος! Iµως, πBς νά εKναι L ζωή
Nνός 5έ5οιου παιδιοH;

* * *

O Pδιος <λεγε:
«ΕKµαι πολύ καλά. Sέν µοH λείπει 5ίπο5α.
ΑUσθάνοµαι πλήρης. ΕKµαι µιά χαρά <5σι. Νιώθω νά 3γαπάω Vλο 5όν κόσµο. Γιά νά µή µέ
κάνει καλά A Θεός, κά5ι ξέρει, Pσως <5σι εKναι
καλύ5ερα. ΕXχαρισ5B 5ό Θεό, πού µοH <δωσε µυαλό καί µπορB νά DπικοινωνB µέ 5ούς
3νθρώπους. Πού µπορB νά διαβάζω. Πού
µπορB νά κα5αλάβω 5ά πάν5α. [άν δέν εKχα
µυαλό, 5ί νά <κανα 5ά χέρια; O παράλυ5ος,
πού <χει 5ό µυαλό 5ου καί κάνει \ποµονή,
εKναι A πιό <ξυπνος ]νθρωπος 5οH κόσµου...
O Θεός µ^ς 3γαπάει. ΕKναι γιά 5ό καλό 5_ς
ψυχ_ς µας, καί ]ν δέν µ^ς δίνει 5ήν \γεία
µας, µ^ς λύνει, Vµως, ]λλα προβλήµα5α».
Γιά 5ήν προσευχή <λεγε:
«Τό νά προσευχόµασ5ε (χωρίς περισπασµό) µ^ς βοηθάει νά 3φήνουµε 5ίς γήϊνες
διασ5άσεις καί νά 3νεβαίνουµε ψηλά σ5όν
οXρανό, Vπου \πάρχει L Dπουράνια βασιλεία
5οH ΘεοH. Μ^ς Dνισχύει ψυχικά, γιά 5ό δύσκολο 3γώνα σ5ό δρόµο 5_ς βασιλείας 5οH
ΘεοH καί γιά 5ά γήϊνα προβλήµα5α, πού 3πασχολοHν Dµ^ς καί 5ήν οUκογένειά µας.
O Θεός εUσακούει Vλες 5ίς προσευχές
πού κάνουµε, ]ν καί δέν 3ν5αποκρίνε5αι πάν5α σέ αX5ό πού 5οH ζη5^µε.
Sέν πρέπει νά Τόν παρεξηγοHµε, για5ί
<χει καί ΑX5ός 5ό σχέδιό Του γιά 5ή σω5ηρία
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5Bν 3νθρώπων. Ξέρει πBς, ποH καί πό5ε θά
3ν5αποκριθεG σ5ίς παρακλήσεις µας, <5σι
cσ5ε νά µ^ς βγοHν σέ καλό. dν 3ν5αποκρινό5αν 3µέσως, Pσως νά µ^ς <βγαιναν σέ κακό
καί γιe αX5ό δέν 3ν5αποκρίνε5αι.
f προσευχή πρέπει νά βγαίνει µέσα 3πό
5ήν καρδιά µας. Νά γίνε5αι µέ θέρµη καί µέ
συγκίνηση καί gχι µέ ψυχρό5η5α, Vπως κάνουµε συνήθως».

* * *

Οi συµµαθη5ές 5ου, οi δάσκαλοι, οi γνωσ5οί πάν5α θυµοHν5αι 5ό πρόσωπό 5ου, πού
<λαµπε 3πό χαρά. Sέν <δειχνε νά DνοχλεG5αι
3πό 5ήν 3ναπηρία 5ου. j5αν αXθόρµη5ος, µέ
πηγαGο χιοHµορ καί <κανε 5ούς ]λλους νά
γελ^νε, νά χαίρον5αι!
Καί κά5ι πολύ σηµαν5ικό. Κάθε Κυριακή
κοινωνοHσε µέ λαχ5άρα καί πόθο.
Cνεχώρησε γιά 5ήν αUώνια ζωή, σέ Lλικία
17 D5Bν, 5όν Νοέµβριο 5οH 2003.
(Α. Μα5ενόγλου, «Μάριος, A λαβωµένος
σηµαιοφόρος 5_ς χαρ^ς», <κδ. f Aσία Ξένη,
Θεσσαλονίκη, 2007).

* * *

f περίπ5ωση 5οH νέου αX5οH µ^ς δείχνει
Aλοκάθαρα V5ι:
1. Πρέπει νά <χουµε 3πόλυ5η Dµπισ5οσύνη σ5όν Θεό, για5ί εKναι A παν5οδύναµος Sηµιουργός 5οH Σύµπαν5ος, 3λλά καί A σ5οργικός µας Πα5έρας.
2. lχουµε εUρήνη, λέγον5ας σ5όν Dπουράνιο Πα5έρα µας, πάν5ο5ε καί σέ Vλα: «Γεννηθή5ω 5ό θέληµά Σου».
3. f µεγαλύ5ερη εXλογία καί πηγή δυνάµεως πού µ^ς χαρίζει διαρκBς A Χρισ5ός
εKναι 5ό σBµα Του καί 5ό αnµα Τουo L θεία Κοινωνία.
dς µιµηθοHµε, λοιπόν, 5ό φρόνηµα 5οH
Μάριου, γνωρίζον5ας V5ι «βγαίνουµε νικη5ές
3πό Vλες 5ίς δυσκολίες µέ 5ήν βοήθεια 5οH
Χρισ5οH πού µ^ς 3γάπησε»(Ρωµ. 8, 37).
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ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΟΥ,
ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΜΕ
O Κύριός µας qησοHς, 3νασ5άς Dκ νεκρBν
διά 5_ς δόξης 5οH Πα5ρός, 3νασ5αίνει 5ούς
νεκρούςo 3κόµη καί 5ούς 3πe αUBνοςo 5ούς λησµονηµένους 3πό Vλουςo 3λλά gχι 3πό
[κεGνον, πού κα5_λθε µέχρις rδου 5αµείων
3ναζη5ών5ας 5ούς µή <χον5ες Dλπίδα, L
Dλπίδα µας.

*

*

*

Τό θέληµά Του, L Aδός 5_ς θεογνωσίας, A
5ρόπος 5_ς εXαρέσ5ησης, εKναι sνας.
[κεGνος, A Θεός, A sνας καί 3ληθινός, συγκα5αβαίνων σέ µ^ς, µ^ς δείχνει κά5ι, µ^ς λέει
κά5ι, καί µ^ς καλεG σέ κά5ι, πάν5ο5ε µέ 5ίς
Dνέργειές Του πού κα5αβαίνουν σέ µ^ς. Μέ
]λλα λόγια, 3ρχή 5_ς σω5ηρίας µας εKναι πάν5ο5ε L 3πό συγκα5άβασή Του 3γάπη Του καί
καλωσύνη Του. Καί 3πό Dκείνη 5ήν σ5ιγµή
3ρχίζει L δική µας εXθύνη! Τήν 3ναλάβαµε;
lχει καλBς γιά µ^ς! tχι; Λέγει A Κύριος: ΕU
<γνως καί γε Dν 5v Lµέρw 5αύ5x 5ά πρός εUρήνην σου (Λουκ.19,42)!
f εXθύνη µας εKναι νά 3ν5αποκριθοHµε
σ5ήν κλήση Του. Νά π^µε κον5ά Του. Ξεπερνών5ας Vλα 5ά Dµπόδια. I,5ι καί ]ν 3παι5οHν:
µελέ5η, γνώση, <ρευνα, θυσία y θυσίες. Μέ
πάλη. Μέ sνα Aλόψυχο ΝΑΙ. Ναί, Κύριε, 5ό
πρόσωπό Σου θά Dκζη5ήσω µέ Vλη µου 5ήν
καρδιά, µέ Vλο 5όν νοH µου, µέ Vλη µου 5ήν
δύναµη.

* *

*

Τό σηµεGο πού βάζει µπροσ5ά µου, νά 5ό
UδB, νά προβληµα5ισθB, νά 3νησυχήσω, εKναι
γιά µένα L πιό µεγάλη εXεργεσία Του. Καί γιά
Vλους µας, 5ό πιό µεγάλο σηµεGο Του, L πιό
µεγάλη Του εXεργεσία εKναι A θάνα5ός Του
σ5όν σ5αυρό γιά µ^ς. O πιό βαθύς καί πιό πονεµένος {µνος µας, εXχαρισ5ία, <κφραση
εXγνωµοσύνης σ5όν εXεργέ5η Χρισ5ό εKναι
5ά λόγια: Τόν θάνα5όν Σου, Κύριε, κα5αγγέλλοµενo καί 5ήν 3νάσ5ασίν σου AµολογοHµεν
(Α΄ Κορ. 11,25). f 3νάσ5ασή Του µαρ5υρεG V5ι
δέν πέθανε σάν ]νθρωπος, 3λλά σάν Θεός.
Γιά µ^ς.

Σ5αυρώθηκε γιά µ^ς. Γιά νά µ^ς Dξαγοράσει 3πό 5όν θάνα5ο καί 5ήν }µαρ5ία. O θάνα5ός Του, θυσία Του γιά µ^ς, εKναι L πιό µεγάλη Του προσφορά σέ µ^ς. Γίνε5αι µεγαλύ5ερη Dκδήλωση 3γάπης γιά µ^ς, 3πό 5ό V5ι <δωκε 5ήν ζωή Του γιά µ^ς; Γίνε5αι; Γιe αX5ό ψάλλοµε: Sόξα, Κύριε, 5~ σ5αυρ~ Σου καί 5v
3νασ5άσει Σου. Καί γιe αX5ό A πόνος µας γιά
5όν Χρισ5ό εKναι L πιό εXάρεσ5η θυσία µας
πρός δόξαν Του, L λογική λα5ρεία µας.

* * *

Sόξα, Κύριε, 5~ σ5αυρ~ Σου.
O Υiός 5οH ΘεοH θέλησε νά <λθει σ5όν
κόσµο νά γίνει θυσία γιά µ^ς. Καί Dπειδή δέν
εKχε, 5ί νά προσφέρει θυσία προσέλαβε σBµα
3πό 5ήν }γία παρθένο, <γινε σBµα, ]νθρωποςo καί 5ό πρόσφερε θυσία γιά µ^ς.
Καί µ^ς 5ό <δωκε. Νά 5ό 5ρBµε οi πισ5οί.
[κεGνοι πού Τόν πισ5εύουµε. I5ι εKναι A Υiός
5οH ΘεοH. Καί V5ι Eρθε σ5όν κόσµο γιά µ^ς.
Καί λέγει A 3πόσ5ολος ΠαHλος:
Νά 5ό ξέρε5ε. Κάθε φορά πού 5ρB5ε 5ό
σBµα 5οH Κυρίου καί πίνε5ε 5ό αnµα Του, 5όν
θάνα5ον 5οH Κυρίου κα5αγγέλλε5ε. Sηλαδή,
gχι πιά µέ λόγια, 3λλά µέ µιά πράξη πιό δυνα5ή 3πό Vλα 5ά λόγια, κήρυ55ε, 5ό «κα5αγγέλλε5ε» νά γίνει γνωσ5ό, V5ι A Υiός 5οH ΘεοH
Eρθε σ5όν κόσµο γιά µ^ς καί σ5αυρώθηκε γιά
µ^ς.

*

*

*

lλεγε A rγιος Cν5ώνιος:
Cγαπήσα5ε 5όν Χρισ5όν. Καί θά ε{ρε5ε
χάριν αUώνιον. Καί πο5έ 5ίπο5ε νά µή προ5ιµήσε5ε 3πό 5ήν 3γάπην ΑX5οH. Καί V5αν θά
<λθει Dν 5v δόξx ΑX5οH, θά βρεG5ε 3νάπαυσιν
αUώνιον µαζί µέ Vλους 5ούς }γίους.
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