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■*τών τ&ιηατων είναι βασιλεία τών ιοιήσανώι».·

ΕΤΟΣ Α' 
ΑΡΙθ. 7 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2, ΙΟΥΛΙΟΝ 1868, Τιμή έτηίία, λ. 50 

» ΐκαίτ. φύλ. ■ δ

ΙΝΔΙΚΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ.

Θί μικροί μου άναγνώσται ενθυμούνται η ο η, διατί 
οί αδτόχθονε; Αμερικανοί ωνομάσθησαν άπδ *όν ά- 
νακαλύψαντα τήν ’Αμερικήν Κολόμβον Ινδοί.

Εΐ; λοιπόν αδτόχθων Αμερικανό; 'Ινδό; μετά τήν 
κατοικήσω τής χώρα; άπδ Ευρωπαίου;, εύρέθη μίαν 
Εσπέραν έξωθεν ένδ; χανιού (ξενοδοχείοο.) 'Ο άν
θρωπο; εκείνο; ή το καλό; κυνηγό;, άλλά τήν ημέ
ραν Εκείνην οόν είχε φονεόσει τίποτε* έπαρεκάλεσε 
λοιπόν τήν ξενοδόχου νά τοΰ έτοιμα τη νά φάγη κάτι 
τι υποσχόμενο; νά πληρώση όταν είχε.

’Οπως ομω; συνήθω; συμβαίνει, ή ξενοδόχο; οχι 
μόνον οέν τ<ρ εδωκε νά φάγη, άλλά καί τον έφόρτωσε 
μέ ΰβρει;, ώστε ό δυστυχή; Ινδό; άν και κουρασμένο; 
και πεινασμένο; ή το ήναγκασμένο; νά φύγη, και πραγ
ματικό»; είχε κινήσει προ; τήν ^ύραν, όταν εις τών 
παρευρισκομένων, ίδών τήν θλίψιν του, εΐπεν εί; τήν 
ξενοδόχου νά τιρ οώση νά φάγη και αΰτό; ήθελεν 
πληρώσει τδ άντίτιμον.

Μετά τδ οεϊπνον ό Ινδό; ευχαρίστησε τδν ευεργέ
την του και στραφεί; προ; τήν γυναίκα τήν επέπληξε 
διά τήν σκληρότητα τη; καί άνεχώρησεν, δποσχεθεί; 
νά ανταμειψη τδν φιλόξενή σ αν τα αυτόν, Οταν ήθελε 
δυνηθή.

Μόλι; άνεχώρησεν ό ’Ινδός, καί ή ξενοδόχο; ήρχισε 
νά Εντρέπεται, δτι όχι μόνον άφησε νά πέραση μια 
τοιαΰτη εΰκαίρια, τήν όποιαν ή θεία Πρόνοια τής είχε 
δώσει διά νά ζάμη εν εργον φιλανθρωπία;, αλλά και 
οτι περιύβρισε τήν δυστυχίαν* άλλ1, ήτα αργά προ; Ε· 
πανόρθωσιν τοΰ ζακοΰ. J Ο στις παραβαίνει τδν νομον 
τή; φιλανθρωπία;, άν δεν όποφέρη άλλην τιμωρίαν, 
άς ήναι βέβαιο;, on τδ αίσθημα τή; αισχύνη; &ά τον 
παρακολουθήσει.

Μετ’ δλΐγα ετη ό ευεργέτη; τοΰ Ίνδοΰ Εκείνου Ε- 
πιάίθη αιχμάλωτο; Αϊτό τινα; ’Ινδού; και έφερθη εΐ; 
τδ Καναδά, βπου ή φυλή των είχε τά; κατοικία; τη;· 
Εύθΰ; άφοΰ εφθασεν Εκεί τινέ; Επρύτειναν νά θανάτω· 
θή καί άλλοι άλλο. Ένιμ δ λ ακόμη Εσκέπτοντο περί 
του πρακτέου, γυνή η; γραία σηκωθεΐσα άπήτησέ νά 
τή; δοθή ό αιχμάλωτο; διά νά τδν υιοθέτηση Αντί του 
υίου τη;, όση; έχάθη εΐ; τδν πόλεμον. Ή άπαίτη- 
οί; τη; εξετελέσθη καί ό άνθρωπο; ολο; χαρά διά τήν 
άνέλπιστον σωτηρίαν του ώοηγήθη εί; τήν καλύβην 
τή; χήρα;·, βπου έζη ώ; υιό; τη; Εργαζόμενο; δι’αύτήν.

Τδ Επόμενον καλοκαιριού, Ενώ ευρίσκει ο μόνο; Εν· 
τδ; ένό; δάσους κόπτων ξύλα διά χρήσιν τή; οικογέ
νεια;, άγνωστό;τις ’Ινδό; τον έπλησίασε καί τδν παρε- 
κάλεσε νά όπάγη εΐ; ώρισμενην ημέραν εΐ; το μέρο;, 
τδ όποιον τιυ'εοειξε· εΐ; τοΰτο αυγκατετέθη εκείνος 
άλλ’ όχι καί χωρί; υποψία;, βτι ίσως έσχεοια'ζετο κάτι 
τι κακόν δι’ αύτόν.

‘Η ήμερα ήλθεν, άλλ’ δ φόβο; ήτο τόσον πολύ;, ώ
στε δέν έτόλμησε νά ύπάγη εί; τδ προσυιορισθέν μέ
ρος. Αλλ Επειδή ό άγνωστό; Ινδό; τδν Επεσκέφθη 
καί Εκ δευτέρου και έπανέλαβε τήν αυτήν παράκλησιν, 
τή» όπεσχέθη οτι θά ύπάγή καί τήν φοράν ταύτην δ
ούλα ξε τήν ΰπόσχεσίν του· άφοΰ δέ εφθαυεν εΐ; το 
όρισθέν μέρο; εΰρέ τδν ’Ινδόν ίχοντα φυσέκια, δυο του
φέκια καί δυο καπότα; και οιετα'χθη άπ’αδτδν νά λάβη 
Sv άπδ κάθε εΐοος καί νά τδν άκολουθήση, τδ όποιον 
καί Επραξε χωρίς αντιλογίαν.

Ουτω λοιπόν έπορεύοντο τήν ημέραν προμηθευό- 
μενοι τροφήν οιά τοΰ κυνηγιού καί τήν νύκτα κσιμω
μένοι πλησίον τή; φωτιάς, τήν όποιαν ήναπτον χωρίς 
νά προφέρη ό εΐ; εί; τδν άλλον ουδέ μ ί α ν λέ- 
;tv. Μετά πολλά; ήμερα; έφθασαν τέλο; εί; Εν ΰψω. 
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μα, άπδ τδ οποίον ήδόναντο νά ιδωσιν διαφόρους οι
κία; έν τω μέσφ καλλιεργημένου τίνος μέρους. Ό 
’Ινδός τότε άνοιξα; τδ στόμα του ή ρώτησε τδν ξένον, 
άν έγνώριζε τδ μέρος.

— Μάλιστα,—άπεκρίθη έζεΐνο;,—etvat ό τόπο; τή; 
γεννήσεώς μα;.

— Λοιπόν, — έπανέλαβενό άγριο;, — εγώ είμαι ό 
Εύστοχή; έ κείνος Ινδός, τδν όποιον ποτέ έφιλΰξένη σας 
είς τδ ξενοοοχβΐον τοΰ χωρίου τοοτ«—Τώρα σέ παρα
καλώ ύπαγε έν ειρήνη εις τήν οικίαν καί του; συγ
γενείς σου!»

Φαντασθήτε, μικροί μοο φίνοι, όποιο; πρέπει να 
ήτα ό θαυμασμός τοΰ ανθρώπου έζείνου και πόσον 
διδακτικά πρέπει νά ήναι τά τοιαΰτα παραδείγματα 
εί; όλους, μάλιστα είς τά παιδιά, ώστε νά συνειθίζουν 
ένωρίς είς τήν άγαθοεργίαν, ή όποια έχει τήν μι- 
αθαποϊοοίαν της καί εί; τοΰτον τδν κόσμον καί είς τδν 
άλλον.

0 ΟΦΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΜΝΟΝ.

'Η ‘Αγία Γραφή μεταχειρίζεται τδν οφιν ώ; τόπον 
λιανά παραίτηση τήν αμαρτίαν. Οί μικροί άναγνώσται 
τής Εφημερίδα; τών Παίδων πρέπει νά γνωρίζωσιν, 
δτι εί; πάσαν πράξιν ανυποταξία; καί παρακοής υπάρ
χει περί τυλιγμένος ένα; οφις, μολονότι πολλάκις δέν 
φαίνεται.

'Ολοι ήμεΐ; αί-υθανόμεθα φυσικήν άποστροφήν εί; 
τά άφιδ α- εί; πολλοΰ; μάλιστα άνθρώπους μόνη ή θέα 
οφεω; προξενεί τρόμον. Ιίόσον Βμως μεγαλείτερο; 
πρέπει νά ήναι ό φόβος μας κατά τής αμαρτία;, ή 
οποία είσήλθεν εί; τδν κόσμον διά του ποτέ άθώου
και ημέρου τούτου ζώου! Ά διάφορον πόσον γλυκεία 
είναι ή αμαρτία, έάν ζητώμεν νά τήν απολαύσω μεν 
έναντίον τή; γνωστή; δελήσεω; των γονέων μα;, ή 
τοΰ θεού, ο όποιο; είναι ό ουράνιο; μα; Πατήρ, εξά
παντος 9ά εΰρωμεν δπισω άπ’ αότήν κανένα μισητόν 
δφιν κρυμμενον, ό οποίο; &ά καταστρέψη τήν ευχαρι
στήσω, τήν οποίαν έπεριμέναμεν ν’ άπολαόσωμεν 
άπ’ αυτήν.

Τά παιδία πρέπει να* ύπάκουουν προθόμω; καί νά 
έχουν εμπιστοσύνην εί; τον θεόν, τοδ; γονείς και 
τους διδασκάλου; των καί νά πιστεύουν δτι παντού 
είναι κρυμμενον κάποιον κακόν, ώ; οφις, τδ όποιον 
δεν φαίνεται καί άπδ τδ όποιον έπιθυμοΰν νά μας 
προφυλάγουν καί σώσουν,

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστα δόο άδέλφια, 
τήν Μαρίαν και τδν Κάρολον, οί όποιοι έπήγαν νά 
χαιρετήσουν τδν δεΐόν των, οστις έκατοικοΰσεν εί; 
μακρύνήν χώραν. Ό θειος ου το; ειχεν ώραιον καί 
έκτεταμένον κήπον με πολλά καί ώραΐα άνθη, εί; τδν

οποίον τά παιδία έσυνείθιζον νά τρέχουν και διασκεδά
ζουν κάθε πρωΐ και εσπέρα;. Μίαν πρωίαν έξήλθον 
κατά τδ αόνηθες καί έπήγαν εί; τδν κήπον* ένφ δε 
ετρεχον έδώ και εκεί, παρατήρησαν εί; ένα θάμνον 
μερικά ωραία άνθη. Τά άνθη ταϋτα δέν έγνώριζον

πώς ώνομάζοντο, διότι Βέν εόρίσκοντο τοιαΰτα εί; τήν 
πατριοα των- τοΰ; εΐ/εν δμως είπεϊ 0 &εΐό; των νά 
μή τά έγγίξουν, οιότι ήταν βλαπτικά καΐ ισω; τοϊ;
προξενήσουν καιόν. Τήν παραγγελίαν ταότην του 
θείου των έπρεπε νά φυλάξουν, άρκουμενα εί; δ,τι 
τοϊ; είπε διά νά τά προφύλαξη* άλλ’ ή λαμπρά 
θεωρία και το ωραιον χρώμα τών άνθών τά ήλκυσαν 
καί λοιπόν άπεφάσισαν νά δοκιμάσουν ’ςάν τί έμό- 
ριζον. Μόλις όμως εΐχον κατορθώσει νά έγγίξουν 
μερικά άπδ αυτά, και ίδ&υ οφις τρομερό; υδωσε 
κατ’ αυτών τήν κεφαλήν του καί έσόριζε μέ τήν διχα
λωτήν γλώσσαν του* έντρομα τότε καί πεφοβισμένα 
άφησαν και άνθη καί εΰχαρίστησιν καΐ έτρεξαν νά 
σωθοΰν άπδ τδν τρομερόν έκεΐνον δφιν.

Άλλά.τά δεινά των δέν έ τελείωσαν έως έδώ — τά 
ώραΐα έκείνα άνθη, τά όποια παρηγγέλθησαν νά μή 
έγγίξουν, ή σαν φαρμακερά και έκαμαν τά; χεΐρά; των 
νά πρησθοϋν πολΰ και νά ύποφερουν πόνου; δρυαει; 
διά πολλά; ήμέρας!

Τά παιδία ταΰτα όσάκι; είς τδ έξης τοι; ήρχετο 
επιθυμία- νά κάμωσί τι, τδ όποιον ήτο κακόν, ένθυ- 
μοΰντο τδν δφιν εί; τδν θάμνον καί τδ τϊ όπέφεραν 
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διά τήν παρακοήν των, καί απείχαν άπδ τδ κακόν.
Ή βραχεία αυτή ίστορία άς -ήναι ώς παράδειγμα 

είς δλους τούς μικρούς μου φίλους, οί όποιοι πρέπει 
νά ίνθυμώνται τί λέγει ή 'Αγία Γραφή, διά τήν α
μαρτίαν, “Ότι είς τδ τέλος δαγκάνει ώ; οφις, καί 
κέντρο vet ώ; άσπίς,» και νά τήν αποφεύγουν πάντοτε·

Ο ΠΑΪΛΟΣ ΚΑί ΤΟ ΓΑΤΑ ΚΙ.

Παιδίον τι, είπεν μίαν ημέραν είς τήν μητέρα του, 
οτε αύτή το έσυμβούλευε νά ήναι χαθαρδν: καΐ έπι- 
μελές, <ώ, πάσαν ί,πεθύμαυν νά ήμην γ α τ ά x ι!»

«Διατί,-— υιέ μου,—θέλεις νά ήσουν γατάκι, ένφ δ 
θεός σέ έπλασε πολύ εύτυχέστερον καΐ καλλίτερον 
άπδ τδ ζώον τούτο;» ήρώτησεν ή μήτηρ.

«Διότι,»—άπεκρίθη ό Παύλος,—«τδ γατάκι παί
ζει Ελην τήν ήμέραν, δέν έχει μαθήματα νά μελετά, 
κοιμάται όταν καί όσον θέλη, δέν έχει χρείαν λοοτροΰ, 
περιπατεϊ άνυπόδυτον, τρέχει είς τάς δδοδς χωρίς 
κάλυμμα είς τήν κεφαλήν, τρώγει όταν πεινά καΐ φαί
νεται πάντοτε εΰθυμον καΐ ελεύθερον! ·

«Καλά—υιέ μου,—εϊπεν ή μήτηρ του, δόκιμασον, 
άφοΰ θέλης, τήν ευτυχίαν τής γάτας· άφησε τδ βι- 
βλίον σου, εκΕαλε τά υποδήματά σου καΐ τοΰ λοιπού 
8ά σέ μεταχειριζόμεθα ώ; γατάκι ! »

Ό Παύλος λοιπόν ήρχισε χαρούμενος νά σύρεται μέ 
τά γόνατα, νά νιαουρίζη, νά προσποιήται δτι δαγκά- 
νεικ.τ.λ. καΐ εφαίνετο κατευχαριστημένοςί

Έν τψ μεταξύ όμως ήλθε κυρία τις, μετά τής δ- 
ποίας ή μήτηρ τοΰ μικρού Παύλου έμελλε νά έπισκε- 
φθή τδν θειον του, 3στις πρδ μικρού είχεν έπιστρεψει 
ές Εύρώπη; φέρων κολλάς καΐ ωραίας εικονογραφίας. 
"Οτε δέ ο Παύλος έζήτησε νά τάς άκολουθήση,^ειπον 
πρδς αύτδν, «ψιτ! ψίτ! δέν δέλομεν μαζό μας γατά- 
πια, διότι αύτά δέν έννοοΰσι τάς εικονογραφίας καΐ 
τάς σχίζουσι.» Τότε δ δυστυχής Παύλος ήρχισε νά 
αισθάνεται τήν ανοησίαν του.

Κατά τδ γεύμα έστρώθη ή τράπεζα, άλλά δεν έ
βαλαν πιάτο καΐ κάθισμα διά τδν Παύλον· έπειδή 
δέ αυτός έπαραπονεΐτο διά τούτο πρδ; τδν πατέρα τβ, 
τφ εΐπον και πάλιν, βτι τά γατάκια δέν κάθηνται είς 
τήν τράπεζαν, άλλά μετά τδ γεύμα τρώγουσι τά κοκ- 
χαλα και λείχουσι τά πινάκια.

Τέλος ήλθεν ή Ισπέρα, άλλά κανείς δεν έφαίνετο ότι 
έφρόντιζε δί αύτδν, διότι τά γατάχια δέν έχουν χρείαν 
νά τά έκδυση τις, ή τά βάλη είς καθαρόν κρεββάτι, 
άλλά κοιμώνται όταν θέλουν καΐ όπου τύχη. Ή έν- 
τελής αυτή παραμέλησις συν έτριψε τήν καρδίαν του 
καί τδν έκαμε νά χάση πικρά δάκρυα· έπήγεν εις τδ 
διομάτιόν του χαΐ ήρχισε νά έκδύεται* άλλ’ ή μή

τηρ του δέν έφάνη νά συμπροσευχηθή μέ αύτδν ό
πως έσυνείθιζε νά κάμνη· έπλαγίασε τέλος, άλλ’ 0 ύ
πνος έφυγεν άπδ τοΰ; οφθαλμούς του. Ή κατάστα- 
σί; του τφ έφαίνετο ζωώδης — έσηκώθη λοιπόν χαί 
ετρεξεν είς τήν μητέρα του—έπεσεν είς τδν τράχηλόν, 
της, τής έζήτησε συγχώρηβιν καΐ τής ίιπεσχέθη ποτέ 
πλέον νά μή προτίμηση τήν ζωήν τής γάτας. Πι· 
κρά πείρα τδν έδίδαίεν, ότι ή εύτυχία τοΰ παιδιού 
είναι νά υπάκουη τους γονείς, νά έπιμελήται τά μα
θήματα τοο καΐ νά κάμνη τδ καλόν· ευχαρίστησε λοι
πόν τδν θεάν, οτι ήτο παιδίον χαΐ όχι γαιάκι, έζήτη
σε τήν ευχήν τής μητρός του καί έπλαγίασε αποκοι
μηθείς γλυκύτατα.

Πόσον κακόν πράγμα είναι ή αμαρτία! κάμνει τον 
άνθρωπον δυστυχή καί είς αύτδν τδν κόσμον χαΐ είς 
τδν άλλον. Αποφεύγετε, λοιπόν αυτήν, μικροί μου 
φίλοι, έάν θέλετε τδ καλόν σας.

Η ΓΟΡΙΛΑ.
Μικροί μου φίλοι! έχετε ένώπιόν σας τήν εικο

νογραφίαν ένδς ζώου, τδ όποιον ομοιάζει με τδν ά'ν- 
θρωπον περισσότερον άπδ παν άλλο ζώον. είναι δέ 
τδ νοημονέστερον είδος τών πιθήκων (μαϊμούδων) χαΐ 
δνομάζεται Γ ο ρ ί λ α. Τδ υψός της, όταν ισταται 
δρθία, είναι συνήθως υπέρ τούς πέντε πόδας· έχει δέ 
βραχίονας μάκρους καί ισχυρούς καί 33όντας έξεις καί 
τρομερούς.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.28

Ή Γορίλα εΐναι αΰτόχθων τής κεντρικής’Αφρική; 
Χαί ή το άγνωστο; εί; τον περίφημο» γ άλλ ον φυσικοι- 
στορικόν Κουβιέ. Ό οΰραγχουτάγκο; ζα^ ® Κιμπαν- 
ζή; ή σαν γ'νωστοί· άλλά καί τά δύο ταϊτα είδη είναι 
πολύ κατώτερα από τήν Γορίλαν καί κατά τήν νοη
μοσύνην και κατά τήν σωματικήν δόναμιν.

Μέχρι προχθές σχεδόν πολλά ολίγα ίγνωρίζαμεν 
περί τοΰ περιέργου τούτοο ζώοο* διότι οί κάτοικοι 
τών μερών εκείνων τόσον έφοβοΰντο τον τριχω
τόν το ο τ ο ν άνθρωπον, δπως τόν ώνόμαζον, 
ώστε τήν άφινον νά κάμνη ο,τι ήθελεν εί; τούς Αγρούς 
των χαί είς τά; κατοικίας των. ΓΙρό τινων χρόνων ό
μως εΰρωπαϊοι περιηγηταί κατόρθωσαν νά φονεΰσουν 
μερικά; και νά συλλάβουν ζώντα τά νεογνά των χαί 
τοιουτοτρόπως έγνωρίσθη τό ζώον τοΰτο και ό τρό
πος τής ζωής του. Ή Γορίλα είναι ώ; ό άνθρωπος 
παμφάγο»· είναι δε τόσον γενναία, ώστε προσβάλει 
καί αυτόν τόν λέοντα — τόν ελέφαντα καταβάλει πη· 
δώσα έπί τοΰ τραχήλου του καί χτυπώ τα αυτόν κατά 
κεφαλή; μέ ςύλον, τό όποιον πρός τόν σκοπόν τούτον 
φέρει· είναι δέ τό μόνον ζώον, πλήν τοΰ ανθρώπου, 
τό όποιον μεταχειρίζεται τό μέσον τούτο.

Τόν άνθρωπον δεν προσβάλλει κατά πρόσωπο» 
ειμή ει; σπανία; περιστάσεις’ συνήθως παραμονεύει 
έπάνω είς δένδρα πλησίον Απομονομένων δρόμων καί 
όταν τύχη ν’ άπεράση υποκάτω κανείς άνθρωπο; μό
κο;, κρεμάται έκ τών βραχιόνων, τόν πιάνει μέ τούς 
πόδας άπό τόν λαιμόν, και άφοΰ τόν πνίξη, εόωχεΐται 
έπΐ τοΰ πτώματός του. Ή Γορίλα μεταχειρίζεται 
του; πόδας της ώ; χεΐρα;, διότι είναι πολύ ευλύγι
στοι καί ευκόλως ήμπορεΐ νά πιάνη πράγματα καί 
νά πιάνεται άπο δένδρα με αυτούς.

'Η Γορίλα 2σον νοητική καί άν ήναι, δέν ήμπορεΐ 
νά συγκαταριθμηθή μέ τά λογικά ον τα, τοΰ; άνθρώ- 
που;’· διότι στερείται λογικού· διηγούνται οί οπουδά- 
σαντες ,τά ήθη της, δτι άγαπφ πολύ τήν θερμότητα 
και διά τοΰτο οσάκις ευρίσκει πυράν, κάθηται πλησίον, 
και βσόν ολιγοστεύει ή φωτιά, τόσον πλησιέστερα 
τραβιέται, έως οΰ σβύση έντελώς καί τότε Αναχωρεί 
καταλυ πημένη· άλλά ποτέ δέν συλλογίζεται νά βάλη 
ξύλα διά νά τήν διατηρήση.

“Οσοι άπό τοΰ; μικρούς άναγνώστας μου Αξιωθούν 
νά δπάγουν ποτέ είς τό Λονδϊνον, ά; έπισκεφθοΰν τό 
περίφημον Βρεττανικόν μουσεϊον καί έκεΐ θά ΐδουν 
Γορίλα; ταρειχευμένα;· οιότι δέν κατώρθωσαν έω; 
τώρα νά διατηρήσουν χαμμίαν ζωντανήν.

Ιίόσον εύγνώμονες πρέπει νά ήμεθα οί άνθρωποι 
είς τόν θεόν, βτι δέν μα; έκαμε χαθώ; τά; γορίλα;· 
άλλά μά; έποοίκισε μέ λογικόν καί μέ συνείδησιν, διά 
νά τόν γνωριζωμεν χαί τόν λατρεύωμεν καί νά εχωμεν 
κοινωνίαν μέ αυτόν διά τοΰ πνεύματός μαςί

Ϊ0ΪΝ., 1868.

'Εν Ιδαφιον ποά Ε^αγγελΐοο άιά πέντε ίεπτά.

Παΐς τις Αχούσα; ποτέ, βτι πέντε λεπτά άρκοΰσι 
προς τύπωσιν ενός έοαφιου τοΰ Ευάγγελε ίου είς ξένη» 
γλώσσαν, παρεκάλεσε τήν μητέρα του νά τω έπιτρέψη 
νά συνεισφερη τά πέντε του λεπτά πρός τον σκοπόν 
τούτον.

Έ ρωτηθείς δέ ποιον τών εδαφίων ήθελεν προτιμή
σει, είπε». «Διότι τόσον ήγάπησεν ό θεός τόν κόσμον, 
ώστε έδωκε τόν υιόν αυτού τόν μονογενή, δ ι άν ά μή 
Απόλέσθή πας ό πιστεύω» είς αυτόν, άλλά νά εχη 
ζωήν αιώνιο». » (Ίωάν γ'. 16)·

Πιθανόν τινες τών μικρών Αναγνωστών μειοιόν
τε; νά ειπωσι «καί τι καλόν δύναται έ» μικρόν εδά
φιο» τοΰ Ευαγγελίου νά κάμη;· είς τούτους Απαιτώ- 
μεν διά του εξής γεγονότος.

Ό κ. Καρρέ, έπίσκοπος καί ιεραπόστολο; εί; τά; 
Ινδία;, πριν μάθη τήν γλώσσαν συνείθιζε νά γράφη 
Ιδάφια τοΰ Ευαγγελίου και νά τά διανείμη εις τόν 
λαόν. Ημέραν τινά οτε έκάθητο εις τήν σκηνήν του 
ησυχάζω» κατά τάς ώρας του υπερβολικού καύσωνο;, 
προοεκλήθη νά έπισκευφθή ασθενή χωρικόν, βστις, ευ
θύ; αφοΰ τόν εΐοεν άνεφώνησε, «Μέ γνωρίζει;, κύριε;» 

«’Οχι, δέν σέ γνωρίζω,» άπεκριθη ό επίσκοπος, 
«Έχει; δίκαιον.» έπανέλαβεν ό ασθενή; ’Ινδός, 

«ΙΙρό τεσσάρων έτών, δτε αΰ oteiatv®; Sta τοΰ χωρί» 
τούτου μοί έδωκα; τό τεμάχιο» τοΰτο τοΰ χάρτου, εις 
το οποίον είναι γεγραμμένον «Διότι τόσον ήγάπησεν 
ό θεός τόν κόσμον κτλ.» Τότε έγώ ημην ειδωλο
λάτρη;, άλλά τό ρητόν τούτο έγεινεν ή αφορμή νά 
έξειάσω περί του Χριστιανισμού καί νά πιστεύσω εί; 
τόν Χριστόνζαϊ τώρα Αποθνήσκω Χριστιανό;.» Ιδού 
λοιπόν τί κάμνει εν ρητόν τοΰ Ευαγγελίου.

Έτερο; ιεραπόστολος διηγείται, οτι εί; τά; Ινδίας 
διαβαίνων ποτέ από έξοχή ν τινα είδε γέροντα έκτεθει- 
μένον διά νά αποθάνη· τά τέκνα του τόν είχον ρίψει 
έκεΐ διότι ή το γέρων καί τοι; έδιδε» βάρος.

Πλησιάσας αυτόν ό ιεραπόστολος τόν ήρώτησε 
περί τής ψυχή; του, αύτό; δέ έκτείνα; τάς χεΐρά; του 
είπε, «Τό αιμα τοΰ Ίησου Χριστού τοΰ υίοΰ αδ- 
τοΰ καθαρίζει ήμάς άπό πάσης αμαρτία;» (Α*. Ίωάν. 
ά. 7.) καί έξεπνευσεν.

Ό ιεραπόστολος Ανοιξα; τήν χεΐρα του Τϊθνεώτος 
εΰρε τεμάχιο» χάρτου έπι του οποίου ήτο γεγραμμέ
νον τοΰτο τό έδάφιον. καί τό όποιον Αναμφιβόλως έ- 
γεινεν Αφορμή τοΰ νά πιστεΰση καί νά σωθή καί ό 
δυστυχής οΰτος.

‘Ο θεός εθεσεν τοιοΰτου; ορούς πρός σωτηρίαν τών 
Ανθρώπων, ώστε άπαντες δύνανται οχι μόνον νά σω- 
θώσιν, έάν θέλωσιν, αλλά και νά συνεισφερωσι πρός 
σωτηρίαν τών άλλων. (Ιάκωβο; έ. 20.)
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