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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΚΑΛΛ1ΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

(Ίδε προηγούμενου Αριθμόν.)

Ζ7ώς δΰνανται οί πάϊάες νά τάν λάβωσιν ως ό- 
ογ/γόν των;

Δέν Αμφιβάλλω, βπ μεταξύ των το ο ου των μικρών 
Αναγνωστών χαί Αναγνωστριών της Έφ. τών Παί- 
δων όπάρχουσι πολλοί οΐ όποιοι συλλογίζονται καθ’ 
εαυτούς ουτω πως, «Ήίευρομεν βτι έχομεν ήδη 
χρείαν τής οδηγίας του Ίησοΰ, διότι καμνομεν πολ
λά άτοπα πράγματα καθ’ έκάστην ημέραν, χαί τά 
όποια δέν θά έχάμναμεν, έάν 0 Ίησοΰς ήτο πλησίον 
μας χαί μας έλεγε τί νά κάμνωμεν. ΈπιΘυμοΰμεν, 
άν ήτο δυνατόν νά τδν έχω μεν ώς όδηγόν μας, άλλά 
πώς δυνάμεθα νά τδ έπιτΰχωμεν ; Ίδοΰ πώς.

Ήκοόσατέ ποτέ παΐδας συνομιλοΰντας καί διηγου· 
μένους τους βίους τών ένδοξων Ανδρών καΐ γυναικών 
τοδς οποίους έτυχε ν’ άναγνώσωσιν είς τά βιβλία 
των; Μέ πόσην ευθυμίαν και ζωηρότητα καί έν- 
διαφέρον δμιλεΐ έκαστος περί τοΰ Αγαπητού ήρωός 
του! Ίδου μια τοιαότη συνδιάλεξις— άς την άκου- 
σωμεν.

— «Ό ήρως μου,—λέγει 6 Κα'ρολος εΐναι 6 Γεώρ
γιος Ούασιγχτών. Πόσον έπεθΰμουν νά γείνω βμοιός 
του καί νά έργασθώ ώς αυτός ύπέρ τοΰ μεγαλείου 
τοΰ έθνους (ιου, νά γείνω στρατηγός, νά έκλεχθώ 
πρόεδρος καί τέλος νά ίπονομασδώ «ΪΖατήρ της πα- 
τρβος.ν

«Έγώ προτιμώ νά ήμην Νέλσών, — λέγει δ 
Έρρΐκος,— νά οιαπλέω τάς Οαλάσσας καί νά συλ
λαμβάνω ολα τά πλοία δσα Απαντώ.»

— ·Άλλ’ έγώ,— λέγει 6 Γουλλιέλμος, — Αγαπώ ■ 

μάλλον τδν Ίωάννην Χάουαρδ, δστις η τον άνθρω
πος Αγαθός καί συνείθιζε νά περιέρχηται τάς πόλεις 
καί νά παρηγορή τους πτωχούς καί τούς φυλακι
σμένους, τδ όποιον έλπίζω νά κάμω καΐ έγώ, δταν 
ήλικιωθώ.»

— « Αΰτδ τοΰτο έκαμε καί ή Φλωρεντινά Νάϊν- 
τιγγελ,— έκφωνεΐ ή μικρά Λουίζα,— μεταβασα είς 
τήν Κριμαίαν, οπού οί Άγγλοι, οί Γάλλοι καί 'Ρώσ- 
σοι έπολέμουν τόσον ανΒρείως, καί περιποιούμενη 
τούς Ασθενείς καί πληγωμένους στρατιώτας. Ποσον 
έπεθόμουν, εί δυνατόν, νά ίγινόμην ώς έκείνη, καί 
έχω σκοπόν νά την μιμηθώ, δταν μεγαλώσω.»

— «Έγώ προτιμώ τήν Ιωάνναν Λήνδ,— κράζει ή 
μικρά Μαρία,— καί έπιθυμώ νά γείνω ώς άύτή πε
ρίφημος τραγφδ ίστρ ια. ■

— «Έγώ ήθελα, νά ήμην ώς ή Χαριέττα Νώελλ, 
—λέγει ή Χάττη,— ήτις · έγεινεν ιεραπόστολος καί 
διεπέρασε τδν μέγαν Ωκεανόν διά νά υπάγη νά δι- 
δα'ίη τους είδωλολα'τρας τήν Χριστιανικήν θρησκείαν.

Τοιαυτα καί άλλα παρόμοια δόναται ν’Ακοΰση 
τις παρά τών παίδων περί Ανθρώπων, τους όποιους 
άν και ουδέποτε, ειδον,οΰ δ3 έλπίζουν νά ΐδωσιν, 5- 
μως Αγαπούν καί έπιθυμοϋν νά μιμηθώσι, λαμδάνοντες 
αυτούς υπόδειγμα.

Τδ αΰτδ έμπορεϊτε νά κάμνητε καί σεις, ώ παΐοες, 
Αγαπητοί μικροί μου φίλοι, ώς πρδς τδν Ίησοΰν 
Χριστόν. "Αν καί ποτό δεν τον εΐδετε, ηχούσατε ά
μα» ς πολλάκις καί Ανεγνώσατε περί αύτοΰ— γνωρί
ζετε ποιος ήτο, ποία ήτο ή μήτηρ του, ποΰ έζησε 
καί τί έπραςε καί πώς Απέθανε. — Ιίόσον καλός καί 
Αγαθός καί φιλάνθρωπος ήτο, πώς έζησεν επί τής 
γης ίσα ίσα διά νά γείνη δδηγδς υμών καί έμοΰ χαί 
όλων, δσοι θελήσωσι νά τδν Ακολουθήσω στ, χαί δέν
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αμφιβάλλω, on δσοι άπδ σάς έχλεξωσιν αΰτδν ώς δ- 
πό δείγμα καί οδηγόν των, θά κάμωσι πολύ χαλλιτέ- 
ραν έχλομήν άπδ έκείνους τούς παΐδας οιτινες έξέλε- 
ξαν τδν Οΰασιγκτώνα, τον Χα'ουρδ, ή τήν κυρίαν 
Ληνό, καΐ από ολους έκείνους, δσοι λαμβάνουσιν ώς 
υπόδειγμα τοΰ χαρακτήρος καΐ τής ζωής των τούς 
μεγάλους χαι έναρέτοος άνδρας τοΰ κόσμου τούτου.

Ναι, μικροί μου φίλοι καί φι'λαι, είναι πολύ υψη- 
λότερον, πολύ έντιμότερον, πολύ εύγενέστερον νά 
-γείνητ® όπαοοί καί μιμηταί τοΰ Χρίστου, παρά τοΰ 
ισχυρότατου καΐ περιφημότατου άνδρδς έν ττρ χό- 
σμιρ τούτφ, και πολύ αυμφερώτερον διά σάς καί α
σφαλέστερου νά λέγητε, «Ή ίδική μας έκλογή είναι 
ό ’Ιησούς Χριστές και αύτΰν έπιθυμοΰμεν τώρα καΐ 
άφ’ ο5 ήλικιωθώμεν ν’ ακολουθώ μεν. : Λεν μας μέ
λει νά γείνωμεν περίφημοι ώς ό Οδασιγκτών, ή ό 
Μέγας Αλέξανδρος καΐ οί λοιποί τοιοΰτοι άνδρες— 
θέλομεν νά γείνωμεν ώς ό ’Ιησούς χαϊ νά ζήσωμεν 
δπως αϋτος εζησε. θίλομεν νά ήμεθα έλεόθέροι άπδ 
τήν άμαρτίαν και νά περιερχώμεθα ώς εκείνος άγα· 
θοποιούντες. Έπιθυμοΰμεν νά τδν αγαπώ μεν, καί 
νά ήμεθα βέβαιος δτι καί αδτδς μας αγαπά.»

θέλω νά ήμ’ ώς ό Χριστές, 
Πραΰς, ήμερος κ ιλαρός, 
θέλω νά ήμ’ ώς δ Χρίστος, 
Τέχνον άγαπητδν Πατρός.

ΝίΠΤΕΙΝ ΤΟΪΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ.
“Καΐ !> άνθρωπος είοήγογε τους άνθρώπονς είς τήν οικίαν 

τοΰ Ίωοήφ, καΐ έΒωκεν όδωρ, καί Ενιψαν τούς πόδας αύτών.;,
Γένεσις μγ'. 24

Ή εικονογραφία μας παριστφ τδν τρόπον μέ τδν 
δποΐον ’Ινδός τις ή Μουσουλμάνος ύποδέχεται ξένον 
τινα*. Ευθύς αμα όυτος είσέλθη, τοΰ φέρουσιν ύδωρ 
διά vd πλυνη τούς πόδας του, ή δέ περιποίηαις αυτή 

άνα κουφίζει καί ευχαριστεί παρά πολύ τδν ταξί ιδιώ
την. Τόσον δέ σπουδαία και σεβαστή θεωρείται ή 
πραξις αυτή μεταξύ τών ’Ινδών, ώστε συχνότατα 
αποτελεί μέρος τή; λατρεία; τήν οποίαν προσφέρου- 
σιν είς τά είδωλά των, Τδ έθιμον τοΰτο τής ’Ανατο
λής είναι παλαιότατον, Πρό άμνημονευτων χρόνων, 
οί ταξειδιώται ώδοιπόρουν μέ γυμνούς πόδας, ή τδ 
πολύ με πέδιλα, τά δποΐα 3έν ήσαν τίποτε άλλο είμή 
τεμάχια πετσιού, τά δποΐα έθετόν όπδ τούς πόδας 
των καί τά έδενον έπάνωθεν μέ λωρίδας, διά νά κρα
τώνται είϊ τήν θέσιν των.

' Οπωσδήποτε όμως, είτε μετεχειρίζοντο πέδιλα 
είτε οχι, οί πόδες έπληγώνοντο, έκουράζοντο καί έ- 
σκονίζοντο ύπερδαλλοντως είς τούς καυστικούς εκεί
νους δρόμου;· ώστε μετά εν ταξείδιον, οΰδέν ήτο τό
σον εδχάριστον καί αναπαυτικόν όσον τδ νά πλόνη τις 
τούς πόδας του είς ψυχρόν ύδωρ, καί 0 άποκαμωμε· 
νο; άπο τδν δρόμον ταξειδιώτης, δικαίως έθεώρει 
τήν τοιαότην υπηρεσίαν ώς μίαν εκ τών μεγαλειτε- 
ρων άποδείξεων άγαθότητος, τήν όποιαν ήδόνατο νά 
τώ προσφέρη φίλος. Δέν πρέπει δέ νά λησμονώ μεν 
3τι είς πολλάς περιστάσεις ιδίως δέ είς έποχάς ξηρα
σίας, καΐ είς πολλά έρημα μέρη τής χώρας, τδ υοωρ 
ήτο σπάνιον, δαπανηρόν, καΐ δτι τδ νά χορηγήση τις 
ύδωρ διά τοιοΰτον σκοπόν δέν ήτο μικρά πολυτέλεια. 
Σχεδόν έκαστη οικία είς τήν ’Ανατολήν είναι έφωβια
σμένη μέ ξύλινους ή μετάλλινους κάδδους, χρησίμους 
πρδς τοΰτο.

Είς τήν Άγ. Γραφήν πολλα'κις άπαντώμεν τήν τοι- 
αότην φιλοξενίαν πρδ πάντων όμως δέν πρέπει νά 
λησμονήσωμεν τδν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν, 
δστις έπλυνε τους πόδας τών μαθητών του, δειξας 
ουτω ήμΐν άξιοθαόμαστον μάθημα ταπεινοφροσύνης 
καΐ άγάπης πρδς τούς φίλους καί τδν πλησίον μας.

δΟΑΣ Ο Γ1ΓΑΣ.
Είς τήν Βρασιλίαν εδρισκεται τδ φοβερόν τοΰτο 

έρπετόν· συχνάζει δέ είς τάς μεγάλα; λίμνας του 
Ματογρόσσου, τής Γογίας (Goya) καΐ τών άπερά- 
ντων ,έλών άπνα σχηματίζονται ύπδ τών ύδα'των 
του ποταμού Παρα'να. Οί αυτόχθονε; τδ δνομάζουσι 
Σουκουρουιόβαν, ή δέ φυσιολογία Βόαν Γίγαντα, 
διότι είς γιγα’ντειον αληθώς προβαίνει μέγεθος. Άλλο 
δέ είναι νά ίο η τις ένα τοιοΰτον είς τήν χώραν οπού 
γεννάται, είς τά δα'ση δπου διαπαται ελεύθερος, καΐ 
ά'λλο είς τά θηριοτροφεία τής Ευρώπης, διελθόντα 
τδν ωκεανόν καΐ περιτυλιγμένον είς μάλλινους πέ
πλους, οπού κοίτέται νυσταλέος καΐ σχεδόν ώς νεκρός.

Τοΰ σουκουρουιόδα οφεως ό σοριγμδς ομοιάζει 
πρδς τδν τής ατμοκίνητου μηχανής. Τούτου τοΰ έρπε- 
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τοΰ το μήκος υπερβαίνει ένίοτε δεκατρία μέτρα, ώς' 
έπί τδ πλεϊστον Απαντάται εί; του; δλιγανθρωποτέ- 
ρους τόπου; τή; Βρασιλία;, εί; τδ ένδότερον, φόβον 
έμπνέον καί τρόμον εί; κτήνη τε καί άνθροιπου;· 
διότι έν τη αδηφαγία του προσβάλλει τολμηρώ; κα·. 
τδν άνθρωπον ώ; καί τά ζφα. Τδν ίππον ή τδν βουν 
δέν δόναται εύκόλως νά περιτυλιξη· άλλ’ δμως έπιτί· 
θετά; καί κατ’ αύτών, έάν πλησιάσω σι πρδ; τδν ποτα
μόν ή τήν λίμνην όπου έχει τήν κατοικίαν, του. Πριν 
ή έφορμήση περιζητεΐ πράγματι, ώ; σωρόντινα λίθων, 
ή ρίζαν τινά ή καί στέλεχος δένδρου, δπου περιτυλιά
σει τήν ούράν του, διά νά στηρίςη είς αδτδ τήν δύ· 
ναμιν άν δμω; δέν εύρη τοιουτό τι στήριγμα, χύ
νεται τότε αΐφνιδΐω; έπί τοΰ ζώου, καί πριν ή τδ 
περιλάβη εΐ; τά; σπείρας του, τδ άρπάζει άπδ τοΰ 
λαιμού, προσπαθούν νά τδ πνίξη, Καί άν μεν κα· 
τορθώση τδ τετράπουν ν* Απόσπαση τδν δφιν άπδ του 
στηρίγματος του, ούτο; πα'ραυτα τδ παραιτεΐ καί 
καταφεύγει εί; τά ΰδατα, άλλως τδ περισφίγγει στενώ- 
τερον, καί οΰτω τδ θανατώνει. Έπειτα τδ σύρει εΐ; 
τήν λίμνην ή εί; τδν ποταμόν δπου διαιτάται, καί 
έκεΐ τότε αρχίζει τήν έργασίαν τή; καταπόσεως.

Βίας δ γίγας, ή σουκουρονϊόβας.

Οί ποιμένες τή; έρημου πολλάκι; θανατώνουν τδν 
δφιν τούτον πυρ οβολού ντε; πρδ; αύτάν- άλλά καί δι’ 
άλλου τινδ; τρόπου περιεογοτέρου καί κινδυνωδεστερβ 
ένταδτφ τδν καταβάλλουσιν. Οσάκις φέρουσι τά ποί
μνιά των διά νά τά ποτίσωσιν εις τινα λίμνην ή ποτα
μόν δπου εβρίσκονται βόαι, δπλίζονται διά λογχών, 
ή μάλλον μεγάλων μαχαιρών δεδεμένων έπι μαχροΰ 

δόρατος, καί, έν φ δ δφι; διατίθεται νά περιτυλίξη τδ 
κτήνος, καταφέρουσιν έπ* αδτοΰ τήν μάχαιραν, και έ- 
νιοτε τδν διατέμν«σιν είς δύο. Λέγεται βτι άμφότβρα 
τότε τά τμήματα πηδώσι πάραυτα εί; τδ νερδν, μάλι
στα δέ οί βοσκοί έκεινοι πιστεύσυσιν δτι έν τφ οδατι 
πάλιν συγκολλώνται καΐ ζώσιν ώ; πρότερον.

Διηγούνται δτι τά παιδι'α τών άγριων είς τά; χώ
ρας έκείνας, κυνηγοοντα τδν βόαν σουκουρουιόβαν 
διά τδ δέρμα του, τδν παραμονεύουσιν είς τούς τόπου; 
ένθα καταφεύγει διά νά χώνευση τήν βοράν του. 
Συμβαίνει λοιπόν νά παρασύρωσι τά υδατα κατά τάς 
αιφνίδια; πλημμύρας των τό τέρας τούτο νεναρκω- 
μένον, καί τότε οί μικροί πειρασμοί, κολυμβώντε; 
πρδ; αΰτδ, τδ δενουσι στερεώ; διά σχοινιών, καί τδ 
φέρουσιν οπού άν θέλω σι, παιζοντε; μάλιστα έπ’ αυ
τού ώςέπΐ μονοςύλου. Διότι τδ δέρμα τοΰ βόα γί
γαντας χρησιμεύει είς πολλά· τά λέπη μένουσιν είς 
τήν τακτικήν των Αλλεπάλληλον έπίθεσιν, άΐ δια- 
τηροΰσι και τήν φυσικήν χροιάν των· τά μέλανα έκεΐνα 
σύμμετρα ποικίλματα τοΰ δέρματος οδδεμίαν παθαί- 
νουσιν άλλοίωσιν, άλλ’ έξέχοοσι ζωηρά έπί τής κα- 
στανοχρόυβάσεώ; των. Βυρσοδεψούμενον δέ άποκτα 
πάχος καί δύναμιν, καϊ οΰτω καθίσταται χρησιμώ- 
τατον είς τήν βιομηχανίαν.

Έν έτσι 1567, έξελθών τις έχ τής πο'λεως Βαχίας 
είς τοΰ; πέριξ Αγρούς, είχε καθίσει είς την θόραν ερή
μου τινδ; έκκλησιδίου ν’ αναπαυθή, έκεΐ δέ καί άπε- 
κοιμήθη, Έζυπνεΐ αισθανθείς βαρύν τινα πόνον, καί 
βλέπει μετά φρίκη; δτι τδν είχε περιεζωσμένον είς τδ 
μέσον τοΰ σώματος δφις παμμέγιστος I Χωρίς νά 
χάση καιρόν, άρπάζει τήν μάχαιραν τήν όποιαν έφερε, 
και δι* αυτής Ανοίγει είς τδν λαιμόν τοΰ θηρίου φο- 
βεράν πληγήν, ήτι; τδ ήνάγκασε πάραυτα νά τδν 
άπολύση. Άπδ τής στιγμής εκείνης τδ γιγάντειον 
έρπετδν κατέστη Ανάξιον φόβου· ό προσβληθεί; ύπ’ 
αυτού τδ Απέκτεινεν έντελώς, τδ έφόρτωσεν έπειτα 
είς τδν ίππον του, καί έπέστρεψεν είς τήν πόλιν 
θριαμβευτικά»;. ■

Τδ βέβαιον είναι οτι, καθ’ ήν στιγμήν S βόας, περί" 
σφιγγών δι’ όλης τής δονάμεώς του οιονδήποτε ζφον, 
διάκειται διατεταμένος, ελάχιστη πληγή διά μαχαίρας 
διατρυπφ τό δέρμα του, καί πάραυτα τδν Αποκτείνει·

Εί; τδ Φερναμβοϋκον βουκόλος τις, παρατηρήσας 
μίαν ήμέραν δτι έλειπεν εΐ; τών νέων βοών του, έσκέ- 
πτετο δτι, έάν τδ ζωον δέν έκλάπη δπό τίνος, έμελλε 
ν,ά έλθη Αφεύκτω; πρδς τήν εσπέραν, διά νά πίη έκ 
τοΰ μόνου έλους τδ όποιον εύρίσκετο είς τδ μέρος 
έκεΐνο. Τφ δντι, καθ’ ήν ώραν συνήθως αί Αγέλαι 
έποτίζοντο, κατηυθύνθη πρδς τδ έλος, καί τότε εϊδεν 
δτι οί βόες έφαίνοντο έπτοημένοι, και πολλοί ές αΰ-
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τών έφευγον έκειθεν τρέχοντες·' εΐ; δέ μόνος έμενε? 
ώ; δεδεμένος. Άνεπήδα, καϊ πάλιν,' ώς συνεχό
μενος υπό δεσμού τίνος άφανοΰς, κατέπιπτε. Δέν 
έβράδυνεν 6 βουκόλος νά διακρίνη οτι ό βοΰς έκρα
τείτο υπό μεγίστου τίνος σουχουρουϊόβα, οστις, έν ψ 
τοΰ έόακνε τόν αύχένα, είχε περιτε τυλιγμένη? τήν 
ουράν εις τό στέλεχος δένδρου τίνος, μικρού μέν άλλά 
στερεού, καί δτι έπ’ αύτοΰ στηριζόμένος συνείχε τόν 
νεαρόν βρυν. Τό ταλαίπωρο ν τετρά πουν, άγωνιζό- 
μενον όπως άποσπασθή, έπροχώρει μέχρι τινός, λε
πτύνομε ν ου του σώματος τοΰ δφεως είς σχήμα ζάλου 
(ζανώς παχέος, άλλ’ έπειτα δέν ήδόνατο νά π ροδή 
περαιτέρω, καί έπιπτε. Τότε δέ δ βόας τό εΐλχυε 
πάλιν'πρός τό δένδρον. Άφ’οδ πολλάκις τοΰτο έπανελή- 
φθη, καί τοΰ βοός αί δυνάμεις έξηντλήθησαν, ό δφις 
άφήχε. τό δένδρον, και τυλίςας τήν ο&ράν περί τήν 
κοιλίαν τοΰ ζφου, τό συνέσφιγξεν ουτω πανταχόθεν, 
δλος συσπειρωθείς περί αότό. ‘Ο βουκόλος, γενό- 
μένος μέχρι τίνος θεατής του παραδόξου τούτου θεά
ματος, έτρεξε τότε, καί διά τής μαζρας μαχαίρας τήν 
όποιαν εχουσιν ΰλοι οί ποιμένες τής χώρας έκείνης, 
κατέφερε βαθεΐαν τινα έγκοπήν είς τό σώμα τοΰ 
δφεως, ουτω διατεταμένου, καί θανατώσας αυτόν 
έπειτα ευκόλως, άπελότρωσε τόν βοΰν, παρ’ δλίγον 
γινόμενον βοράν τοΰ τερατώδους έρπετοΰ.

(Μύρια *0οα.)

ΧΩΡΙΟΝ ΕΠΙ ΔΕΝΔΡΟΥ*.

‘Οδοιπορώ? τις περιηγητής είς τήν βαρείαν ’Αφρι
κήν, εΐδεν είς χώραν χαλουμένην Μετλεπές γιγάν- 
τειον δένδρον, είδος συκής, έπΐ του όποιου παρετηρησε 
πλήθος καλυβών κωνικών, κάτοικο υμένων υπό αυτο
χθόνων. Άνέβη λοιπόν μέχρι τής όψηλοτέρας, έως 
30 πόδας όπεράνω τοΰέδάφους, πατών είς έγκοπάς 
τινας ύπαρχοόσας είς τό στέλεχος, έκειθεν δε έμέ- 
τρησε δεκαεπτά τοιαότας κατοικίας, καί έτέρας τρεις 
κατασκευαζομένας. ΤΟλοι οί κάτοικοι τοΰ δένδρου 
συνήχθησαν έκ τών διαφόρων κλάδων διά νά τόν πε- 
ριεργασθώσιν, Αί γυναίκες τφ έδιδον νά φάγη άκρί- 
δας. Αί καλόβαι αΰται εΐχον πλάτος μέν 6 ποδών, 
μήκος δε περισσότερον, έκτεινόμενον έως εςω τής θύ- 
ρας, 5που κάθηνται οί ένοικοΰντες πρός αναψυχήν. 
Διά τοΰ μέσου τούτου προφυλάττανται άπό τών λεόν
των, οέπνες είς τήν χώραν έχείνην είναι άφθονοι. 
Τήν ήμέραν ^αταβαίνουσι παρά πόδας τοΰ δένδρου 
διά νά μαγειρεόαωσι. Τά προσέσπερα δέ άναβαίνουσι 
τρώγουσι και άναπαόονται. ’Εάν οί κάτοικοι καλύ- 
βης τινός πληθυνθώσιν, υποστηρίξου σι διά πασσάλων 
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τόν όπερφορτώθέντα ζλών'α, έάν δέ πάλιν έλαττωθώ- 
σι, καίουσι τους πασσάλους των-

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΜΪΘΟΣ.
Άνθρωπός τις εΐχε τρεις φίλους· τους δόο ήγάπα 

περιπαθώς, τόν τρίτον άδιαφόρως, 3ν καί ήταν ό κάλ- 
λιστος πάντων. Μετά καιρόν τινα συνέβη νά φερθη' 
ενώπιον του δικαστηρίου κατηγορούμενος έπί ίαχάτη 
προδοσίφ, καί έπειδή εΐχε χρείαν μαρτύρων τής ύ· 
περασπίσεως, άπετάθη πρός τούς φίλους τούτους 
καί τούς παρεκάλεσε νά ΰπάγωσι νά μαρτυρήσωσιν 
υπέρ τής άθφότητός του. Άλλ’ 0 μέν πρώτος άπε- 
κρίθη δπ δέν ήδόνατο ενέκεν άλλων υποθέσεων, δ 
δεύτερος συνώδευσε τόν κατηγορούμενον μέχρι τής 
Ουράς τοΰ δικαστηρίου, και έκειθεν έστράφη πρός τά 
δ πίσω. *0 τρίτος, είς τόν όποιον έλάχιστα ήλπι- 
ζεν, είσηλθε μετ' αύτοΰ είς τό δικαστηριον καί τοιαυ- 
την μαρτυρίαν έμαρτΰρησεν ένώπιον τοΰ κριτοΰ, ώστε 
ό φίλος του όχι μόχον ήθφώθη τοΰ έγκλήματος, άλλά 
και άντημείφθη πλουσιοπαρόχως υπό τοΰ βασιλέως.

Ό άνθρωπος έχει τρεις φίλους έν τω κόσμιρ του- 
τφ. Πώς δέ φέρονται οίίτοι έν τή ώρφ του θανάτου 
δταν ό Θεός τόν καλή ένώπιον του άδεκάστου δικα
στηρίου του; Τά χρήματα, ό πρώτος του φίλος) 
τόν έγκαταλείπουσι πρώτον καί άρνοδνται νά τόν αυ- 
νοδεόσωσιν είς τόν άλλον κόσμον. Οί συγγενείς και 
φίλοι τόν συνοδεΰουαι μέχρι τοΰ τάφου και έκειθεν 
έπιστρέφουσιν είς τάς οικίας ίων. ‘Ο τρίτος, τόν ό
ποιον έν τη ζωή ταότη συχνότατα λησμονεί και πα
ραμελεί, εΐναι ή πίστις, ή πρός τόν Ίησοΰν Χριστόν 
πίστις ένεργουμένη διά τής αγάπης, — μέ τά χαλά. 
Αυτή μόνη τόν συνοδεύει μέχρι τοΰ θρόνου του Κρι- 
τοΰ, καί tip εξασφαλίζει ο δ μόνον τήν συγχώρησιν 
τών αμαρτημάτων του άλλά και αιώνιον ευδαιμονίαν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Είόοποιιωνται πάντες οί σννδρο- 
μητοά καί άνταποκριτσί τής Έφ. τών Πόθων, ότι τοΰ λοι
πού θέλουσιν άνταπον.ρίνεσθαι κατ’ εύθείαν μέ τόν Συντάκτην.

Ό Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.


