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ΟΙ ΑΤΑΚΕΣ ΤΟΤ ΒΟΡΝΕΟΤ.

Τδ βόρνεον ε^ναι νήσο; τής ’Ασίας; κίζ'ι έκτδί τή; 
Αυστραλίας είναι η μεγίστη νήσος τΰ κόσμου· κειται οέ 
εις τδ ανατολικόν Αρχιπέλαγος τοΰ Ειρηνικού ‘Ωκεα
νού, και εχει μήκος μέν 800 μιλιών, πλάτοί δέ 700. 
10 δέ πληθυσμό; αΰτής ύποτιθεται δτι άνάβάίνει έως 
πέντε περίπου εκατομμύρια. Οί αύΐόχθονες τοΰ βορ
νέου καλούνται Δόακε;, κάϊ είναι διηρημέναι είς πολυ- 

αριθμούς φυλάς, έκαστη αύτών φέρουάα ΐδ ιδιαίτερον 
αύτή δνομα, Τά δέ ονόματα τών φϋλών λαμβάνον- 
τάι ώς έπί τδ πλεΐσιον έκ τών ποταμών, οΐτινες 
διαρρέουν διά πάθη; τή; νήσου.

Εκτός τών αυτοχθόνων, οΐτίνες κατέχουν όλίγα 
μέρη τών παραλίων, υπάρχει καθ’ άπαταν τήν νήσον 
καί πλήθος Κινέζων άπόίζων, κατο.ικόόντων ι συνή
θως παρά τάς έκδολάς καί τά; δχθαΡ τών Ποταμών» 
Μλλ’-ίξ όλων τών .άποικω/χ,ι.ίΛ^^^Ι^νί^^ : 
λυπληθέάτεροι κατέχοντες σχεδόν ολόκληρα τά πα
ράλιά τής νήσου.

Τδ νά απόκτηση τήν κεφαλήν έχθροΰ τίνος, είτε 
άνδρδς είτε γυνάικδς, άοιάφορον ΐοΰτο, είναι ή μεγίςη 
φιλοδοξία ή μάλλον τδ πάθος παντός Δόακος. Καί αί 
γυναίκες ακόμη ενθαρρύνουν τδ βάρβαρον τοΰτο εθι- 
μον εί; τοσοΰτον βαθμόν, ώστε ούοεμία κόρη συγ
κατατίθεται νά νυμφευθή έάν ό μέλλων αυτή; σύζυ
γος δέν δυνηθή νά δείςη τήν γενναιότητα αύτοΰ κα
τά τδν φριχτόν τούτον τρόπον, καί νά στολίάη τήν οι
κίαν του μέ μίαν τουλάχιστον κεφαλήν. Λέγεται δτι 
αί κεφαλαί αυταμ άφοΰ κομισθώσιν είς τάς οικία; έν 
μεγάλη παρατάξει καί θριάμδφ, ξηραίνονται και κρε
μιόνται είς τοΰ; τοίχύρί, καί οτι μετά ταΰτα οί ανορες 
φδοοαι ττρός αύτάς έάπερινά άσματα ώς τά ακόλουθα.

'Η μέν κέφαλήσου εΐναι εί; τήν κατοικίαν ημών, 
‘Η ^υχή σου όμως περιπλαναται είς τήν ίδικήν

σου χώραν,
71 κεφαλή κάί ή ψυχή σου τώρα εΐναι ΐδικά μάς. 
Κατάπεισον τόΰ; συμπατριώτα; σου νά φονευθώσι

- παρ’ ημών.
Ή ένδυμαοίά ιών άνδρών συνίστάται γένικώ; έξ 

ένδς έπωμίου δεδεμένου πέρίς τή; δσφόος, Χαί άί δώθ 
άκραι τοΰ ότίοίδυ κρέμανται έμπροσθεν καί όπισθεν 
πρδς στολισμόν των δέ περικΟσμόΰν τδν λαιμόν καί 
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τους βραχίονα; των με χομβολόγια, χόγχας, δδύντας, 1 
καΐ με πεπλεγμένα φύλλα τοΰ φοίνιχος, Κρεμούν χά'( Ι 
από τά ώτα αύτών, χάλκινα ένώτια, αρκετού βάρους, 
ένεκ-ϊ τοΰ οποίου τά ώτά των έκτείνονται είς. μέγεθος 
βλως ύπερ φυσικόν»

‘Η έν καιρω. πολ^ιοο έν δομασίά- των. εΐναι μάλλον 
έπείειργασμένη καί έ.πιδεικτιχή. Τότε θέτουν είς τάς 
κεφαλάς των κίτρινον. κεφαλόδεσμον έκ- φλοιού δέν
δρου, ηόρθήν, περικεφαλαίαν κεχοσμημένην μέ.πτερά, 
καϊ πλέκουν- μέ? κομβολόγια τάί. μαχράί χαι μ^λαίνας 
τρίχας, τή; κεφαλής των. καϊ φοροΰν χονδρόν βαμβα
κερόν χιτωνισκον έχοντα έρυθρά ποικίλματα, ή αλλα 
τοιαΰτα ζωηρά χρώματα, τά οποία έφαρμόζανται κα
λιό; είς το χαλκοειδή; δέρμα· των, καϊ του; παριστά
νουν, λίαν ζωηρού; χαΐ άριμανίους. ,

Ή- θρησκευτική κατάστασις.. τών, Διάκων εΤναι 
το λυπηοότατον μέρος τή; Ιστορίας αύτών. Δεν £ 
χουσιν ούτε» Ιερείς-, ούτε ευδωλα* δέν προσεύχον
ται διόλου, ours προσφέρουν- θυαίτς βπως έςίλεώ- 
σωσι τόν Θεόν, Έχουν μερικά; συγκεχυμένα;, χαϊ 
αορίστους ιδέα;,. ληφϋείσα; πιθανόν, ,έκ. τών Ινδών, 
περΐ-ένος όπ·ρτάτου·,δντο; Ονομαζόμενου Τοΰπα< οςις, 
λέγουν, δτι κατοικεΐείς τάς νεφόλας καϊ πέμπει έκεά 
0εν.τήν<βρονςηνντήν αστραπήν καϊ τήν βροχήν,πρό- 
σέτι οτι υπάρχειτόπο;, είςτά καταχθόνια τή; γή; 
Σάβρα; καλούμενες, βπόύ υπάγουν όί καλοί .μετά θά
νατον,. "Απασαι· αί θρηακευτικαϊ γνώσεις τών Δυάκων 
περιορίζονται εΐς.ταότας τάς.άμυδράς ιδέας. Έχ,ομεν 
δμως. λόγον νά δΡΕάσωμεν τον Θ εον,, διόπ τό,φώ ς τοΰ 
Χριστιανισμοΰ ηδη ήρχιαε νά άνατέλλη και εί; τό 
Βόρνεο.ν, "Αγγλο b καΐ ’Ολλανδό? ιεροκήρυκες προ τί
νος καιρού, έγχαταστηβέντεί: έχει γράφουν εσχάτως 
έκείθεν βτι πολλοί έκ τών Δυάκων. όχι μόνον.παρεδέ/ ■ 
θησαν ήδη το, αιώνιον Εύαγγέλιον. τοΰ .Χρίστου,.άλλ’ 
έ.πεσφράγισαν καΐ τήν είς τόν Κύριον ημών Ίησοώ 
Χριστόν·,πίατιν των.μέ αύτο τό αίμα των. Εΐ,Η ό Κύ
ριος. νά εύλογήση τούς, Δύαχας.

ΕΑΝ. ΜΕ; ΑΓΑΠΑΤΕ ΣΤΗΡΙΧΘΗΤΕ ΚΑΛΩΣ 
ΕΠ’ ΕΜΕ, .

Ευσεβής τις,Άγγλΐς. διδασκάλισσα έδίδαακέ ποτέ 
έν Περσ;α κλίσιν τινά Περσίδων χοραοίων, άπνα ένε- 
διαφέροντο πολύ, υπέρ τής σωτηρία; τών ψυχών 
των. Η κυρία αυτή κουράσθιΐσα πολύ ημέραν τινά 
έκ- τής πολλής εργασίας, έφαίνετο καταπολλά αδύνα
το» και λειποθυμος, Μια.τών μαθητριών, παρατηρή- 
σααα, την αδυναμίαν, τής. άγαπη τής; της διδασκαλίσσης 
έσηκώθη καΐ καθήσααίο πλησίον αύτής. τή είπε μέ 
τρόπον τρμφερώτατον. «Στηριχθήτιη. παρακαλώ έπ’

έμέ.» 'Η αγαθή διδασκάλισσα ήκουμ^σε μέν έπΐ τοΰ 
στήθους τής μαθήτριας αυτής, άλλ’ ελαφρώς* έπειδή 
δέν ήθελε νά έπιβαρόνη τό κοράσιον. Ή μαθήτρια 
δμως έννοήσασα-, τοΰτο πάλιν τή είπε- μέ-τήν αυτήν 
γλιιχεΐαν φωνήν,. «Έάν, μέ αγαπάτε στηρίχθητε κα

ί λώς έπ’ έμέ,χ
Τεθλιμμένε Χριστιανέ,, είτε νέος είσαι βί.τ& γέρων 

■μή φοβήσαι νά σχηριχθή; καλώς, έπΐ τόν ’Ιησοΰν. 
Άκουσον τί έγράφη πρδς παρηγοριάν πάντων, ημών* 
·. Πασαν τήν μέριμναν ύμών. ρ.ίψατε έπ’ Αυτόν, διότι 
Αύτός φροντίζει περΐ ύμών.ν (ά. Πέτρου έ, 7.) Χω-

■ ρϊς έμοΰ δεν δύναοΟε.νά- κάμητε ούδέν w Ίωάν. ιέ. δ.) 
«Δέν. θέλω σέ άφήσει,.ούδέ σέ έγκαταλείψει»- £Εβρ. 
ιγ'. 5.) «Αύτός τφόντι τάς. αμαρτίας ημών έβάατασε, 
καϊ τάς θλίψεις ημών έπεφορτίσ.θη.Β (ΊΊσαΐας νγ'· 4 ) 

, «Άπάτώρ παΐ, άμήτωρ κόρη, έγκαταλελειμμένη χή
ρα,, καΐ πάντες οί πεφορτιομένοι μέ. αμαρτίαν, λύπην 
ή στενοχώριαν, ό ’Ιησούς λέγει εί; υμα.;· Έάν μέ 
άγαπα.τ:ε στηρίχθητε καλώς έπ’ έμέ.

Το ~ρί>ς τιμ^ν ·ϊό3 Αονθήροΐί άνζγ^ρθζν 
μζγάλο^ρζπίς μμη/ζεΐόν.

Τδ-μνημΰόν τούτο άνηγέρθη έν τφ δημοσίω Χη· 
πιμ,τήςέν Γερμανία πόλεως Βορμ’άτίας. είς τήν οποίαν 
κατά το 1 ΰ21 συ.νηθροίσθη ή διάσημο; δίαιτα,, ενώ
πιον τής όποια; προσκληθείς ό Λούθηρος ύπό Κα
ρόλου τοΰ Ε'. Αύτοχράτορος .τή; Γερμανίά; καΐ προ-· 

"τραπεί; ν’ άρνηθη τήν πίστιν-του άπερριψε μετ’ ά- 
ίιοθαυμάστου τωόν’ΐ εύτ.ολμίας- τήν χαμερπή, πρότα- 
σιν τών παπιστών,.

*Η λαμπρά, αΰτη·, οίκοοομή άπεπεραγώθη τήν 24η? 
-Ιουνίου 1869· δηλαδή δώδεκα, ετη μετμ τήν κατά- 
θεσιν του θεμελίου λίθου, καΐ έδαπανήθησαν' είς. αϋ^ 
τήν,289,000· δραχμών, άπασών. προελθουσών ές.αύ-
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τοπροαιρέτων συνεισφορών. Κατά δέ τήν ήμέραν τή? αίαν τών γονέων του έχτής οικίας, έσύντριψεν έξ ά- 
έγκαινιάσεως αδτου ήταν παρόντες 96,000 άνθρω- προσεξίας πολύτιμόν τι σκεύος. Όταν το έσπέραΐ έπέ-
ποι. Λέγεται δτι τδ μνημεΐον τοΰτο είναι τδ μεγα
λοπρεπέστατο» πάντων τών έν Ευρώπη. Ό Λούθη
ρος ίστάμενος έν τψ μέσφ, χαΐ περιχυχλσύμενος όπδ 
τών πρδ αΰ του άναμορφωτών της 'Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ιταλίας καΐ Βοεμίας, χαΐ όπδ άλλων σπουδαίων άν- 
δρών τής έποχής του, χαΐ εχων τδ γαλήν ιον χαΐ έχ- 
φραστικδν πρόσωπό» τα» έστραμμένον πρδς τδν οδ- 
ρανδν κρατεί είς μέν τήν δεξιάν του τήν 'Αγίαν Γρα
φήν, τήν δέ αριστερόν του έχει τεθειμένη» έπΐ τοΰ 
άγαπητου του ‘Ιερού Βιβλίου,

"Οσοι τών μικρών ήμών συνδρομητών «νέρωσαν 
τήν ίστορίαν τοΰ Λουθήρου θά ένθομηθώσι βεβαίως 
δτι, δταν δ Λούθηρος έλαβε τή» πρόσκλησιν άπδ τδν 
αδτοχράτορα Κα'ρολον τδν Ε'.- ινα πάγου σιασθή Ινά 
πιον τής προειρημένης έθνιζής Διαίτης ή συνελεύ
σεων, οί φίλοι του γν (ορίζοντες καλώς τήν κακίαν και 
τδ έναντίον αυτού σφοδρόν μισός τών έχθρών του 
τδν έσυμβούλευον νά μή ύπάγη· ό Λυθήρος δμως άπε- 
κριθη είς αύτοδς· μετά χριςιανιχής τιρόντι εύτολμίαί 
χαΐ. σταθερότητας «χαΐ άν ακόμη ύπαρχο ον έν τη 
πόλει Β'.ρματίφ τόσοι δαίμονες, οσαι κεραμίδες ύ- 
πάρχουν έπΐ τών σ:εγών τώ».,όίκιών της, ..πάλιν θά 
υπάγω·» χαΐ τώ δντι ύπήγεν, ’Ενώπιον έκείνης τής 
σοβαρά; Χαΐ περιφήμου συνελεόσεως, έν ή ήσαν πα- 
ρόντες ό αδτοκράτωρ, .οί πρίγχηπες, οί καρδινάλιοι, ί 
άνώτατος κλήρος τής παπικής έχκλήσίας, χαΐ πα'ντες 
οί μεγιστάνες τής Γεββανιαί έπαροοσιάσθη. 6 ταπει
νός ούτος χαι χαταπεφρονημένος μοναχός, χαϊ έριο- 
τηθεΐς ύπδ-τών ισχυρών εχθρών και κατηγόρων του, 
έάν ήτο δτοιμος νά άναιρέση τά ύπ άΰχοΰ.χηρυχ·
θέντα και δημοσιευθέντα. δόγματα «δχι,» άπεκρίθη.’ 
* έκτος έάν χαταπεισθώ οτι σφάλλω, διά .μαρτυριών έκ 
τών ‘Αγίων Γραφών, ή 3ιά μέσου ισχυρών και λο
γικών έπιχειρημάτων- καΐ αποδείξεων όχι δέν δύ
ναμαι καΐ δέν-θέλω άναιρέσει οΰοέν, διόττεΐναι ανάρ
μοστο» καΐ έπισφαλές διά τδν-χριστιανόν νά εΐπη 
τι έναντίον- τής συνειδήσεώς του* Είπών-ταυτα, καί 
έπειτα περιβλέψας είς τά πρόσωπα τών πολυαρίδ 
μων έκείνων άκροατών, τών έχόντων τήν ζωήν του 
είς τάς χεΐράτ των προσέθεσεν άταράχως τούς έξή; 
Αξιομνημόνευτους καΐ λίαν σοβαρούς λόγυς, οΓτινες καί 
τήν σήμερον ακόμη ήλεχτρίζουν· τό «άμα πάντων τών 
άγαπάντων τήν- άλήθειαν, τήν δικαιοσύνην καΐ θρη
σκείαν ,έλευθέρ.αν και. καθαρόν* · Είς τοΰτο έπιμένω, 
δέν, δύναμαι νά πράξώ. άλλοτα είθε ί>. θεός νά με 
βοηθήση.· ’Αμήν !» ί

- \ ΟϊΔΕΝ ΚΡΠΠΈ..
Παιδίον τι- μικρόν, μόλις έπταετές, κατά-τήν-άπου- 

στρεψεν ό πατήρ του ώμολόγησεν εΐς αυτόν τί έκαμεν 
εΐπεν δτι πολδ λυπεΐται διά τήν δποίαν έπροξένησε 
ζημίαν, χαι οτι είς τδ έξης δέν θά φερθ^ οΰτω πως, 
χαι παρεκάλεσε τδν πατέρα του νά τφ συγχώρηση τδ 
σφάλμα του. Ό πατήρ του μετά χαράς ίπραξεν ουτω* 
καΐ εΐπεν είς αύτδ δτι τδ άγαπα καί δτι αδιαφορεί διά 
τήν απώλειαν τοΰ σκεύους, έπειδή (ομολόγησε» είλικρι- 
νώςτήν άλήθειαν. Τήν έπιοϋσαν πρωίαν εΐς έχ τής οι
κογένειας ή ρώτησε τδ μικρόν παιδίον έάν όμολόγη- 
σεν είς τδν πατέρα του δ,τι έπραξε τήν προτεραίαν- 
μάλιστα, άπεκρίθη τδ παιδίον, χαΐ ό πατήρ μου, έ- 
συγχώρησε τδ σφάλμα μου, καΐ έγώ έγνώριζα δτι 
ήθελε τδ συγχωρήσει, διότι ή Άγια. Γραφή λέγει, 
Ό χρύπτων τάς αμαρτίας αυτού δέν θέλει εύοδωθή·» 
ό δε εξομολογούμενος καΐ παραιτών αυτός θέλει έλεη- 
θή.» (Ιίαροιμ, χή. 15) (Έκ τοΰ *Αστ τής 'Ανατολής.)

Ο ΚΑΪΤΩΡ.

‘ Q κα'στωρ κατοικεί -πλησίον τών- ύδατων, τρώγει 
ίχθόας, καραβίδας καΐ πρδ πάντων τούς μαλακούς 
φλοιούς τών-υδροβίων ’ δένδρων* οί οπίσθιοι αότοϋ 
πόδες έχουσιν άντΐ δακτύλων-ισχυρόν μεμβράναν, ήτις 

, τφ χρησιμεύει 'εί; τδ νά κολυμβφ".· Τδ χρώμα του 
ί κάστορος εΐναι συνήθως μελαγχροινόν ύπαρχο υσιν 
δμως καΐ μελάνες, μάλιστα δε καΐ κατάλευζοι. Είς 
τάς άπωτάτα; χώρας τής Βορείου Ευρώπης καΐ Ά- 

; μερικής οί κάστορες άνεγείρουσι παρά τάς οχθας 
τών ποταμών- προχώματα, έντδς τών όποιων κατα^ 
σκευάζουσι τάς τρώγλας των, είς τάς οποία·; κατοι- 
χοΰσιν οίχογενειακώς,·

Οΐ κάστορες, θελοντες νά κόψωσι δένδρον τι συ
νέρχονται- τοσούτοι τδν άριθμόν,’ οσοι απαιτούνται 
άναλόγως τής-παχύτητος του δένδρου* χόπτουσι δέ 
τοΰτο δάχνοντες αύτδ άλληλοδιαδοχως· διά τών ό- 
δόντων» καΐ διά μέν τών χονδρών- κλάδων τών δέν
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δρων χάτάσκευάζουσι τούς πασσάλους τών προχω
μάτων, διά δε τών μικρών πλεκομένων και άλειφο- 
μένών διά λιπαρά; τίνος γής, πληροΰσι ■ 'τά κενά

! τούτων.
ΐ Οί κάστορες μεταχειρίζονται τήν ουράν των ώς 

σχάφην πρδς μεταφοράν τοΰ πηλοδ εΐς το δ; φραγ
μού?, καί ώς μυστρίον διά τήν προσαρμογήν αύτδ. 
Τά δεμέλιατών φραγμών τούτων έχουσι συνήθως 

: τριών μέχρι τεσσάρων μέτρων πάχος, οπερ βαθμη
δόν έλαιτοΰμενον άπολήγεί είς Εν χαί μόνον άαΐ 
το μεν πρδς τδ ρεύμα μέρος τοΰ φραγμού έχει έ 
πιφάνειαν χεκλιμενην, τδ δέ αντίθετον κάθετον- διά 
τοΰ αΰτοΰ τρόπου κατασχευάζουσι καί τάς καλύβας, 
τάς όποιας οΐχοδομοΰσι συνήθως έπί πόλων. Τδ 

: όχημα τούτων εΐναι στρογγυλόν ή ώαειδές, χαί ή 
στέγη των ίώλωτή. Τδ δ’ έσωτερικόν των χ ον ίαμα 
γίνεται δι’ άργίλλου μετά τοσαότη; άχριβείας, ώστε 
οδδέ τδ παραμικρόν φως εισέρχεται- τά δυο τρίτα 
τών χαλυβών εύρίσκονται έχτδ; τοΰ ίίοατος, Είς τδ 
μέρος δέ τοΰτο κατοικεί δ κάστωρ στρωννμων αύτδ 
διά φύλλων χαί ούδέποτε έ> αποθετών ακαθαρσίας 
έντδς αύτοΰ, Είς τάς συνήθεις καλυοας κάτοικο ΰσιν 
δκτώ Εως δέκα κάστορες- σπανιότατα δέ εΰρισκον· 
ται χάλύβαι περιέχΟΟσαι μέχρι τριάκοντα- διά νά 
Ουγκοινωνώσι δ* εύκολώτερον, κατασκεύαζα υσι τάς 
καλύβας των πλησίον άλλήλων. ’Εκ τής γειτνιά- 
σεως δέ ταύτης τών χαλυβών άποτέλεΐται εΐδός τι 
χωριδίου.

Ή οικοδομή τών καλυβών χαί ή προμήθεια τών 
τροφών γίνονται πρδ τού χειμώνος. Έκαστος χά· 
στωρ εχει μίαν κοινήν αποθήκην δί δλην του τήν 
Οικογένειαν. Είς τάς χώρα; έν αΐς άποκατεστάθη- 
σαν άνθρωποι, τά ζώα ταΰτα άπολέσαντα τήν |πι 

! δέςιότητα τοΰ κατασκετάζειν καλύβας χαί τήν αξιο
θαύμαστο ν κοινωνικότητα των, ζώσι μεμονωμένα εν
τός μακρών λαβύρινθο ειδών υπονόμων, τούς οποίες 
άνορύττουσι παρά τους ποταμούς.

Έκ τοΰ λεπτοΰ τριχώματος τοΰ κάστορας χατα· 
άχευάζονται οι μεγάληί αξίας ομώνυμοι πίλοι.

Τδ γένος τών καστόρων, ελαττοόμίνον όσημέραμ ’ 
έύρίσκεται ήδη περιωρωμένον εΐς τάς έρημους Χαί 
άπωτάτας χώρας τής Βορείου ’Αμερικής. 'Τπάρ- 
χουοιν δμως βλίγοι τινές έτι και νΰν έν Λαγκέδόκη 
τής Γαλλίας καί έν τοις νήσοις τοΰ ’Ροδανού.

ι Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ.
Ή διά μέσου του Ίησοΰ Χριστόΰ πρδς τδν θεδν 

έγκάρδιος προσευχή εΐναι τδ μόνον βραστήρων φάρ
μακου τδ θεραπεΰον τήν μέριμναν ήτις προξενεί πολ-

λάς άνηβυχιάς εΐς τδν άνθρωπον. Διατοΰτο δ Από
στολος Πέτρος· λέγει- ·: Πάσαν τήν μέριμναν υμών 
ρίψατε έπ’ αύτδν, διότι αύτδς φροντίζει περί ύμών. » 
Είς όποιαςδήποτε περιστάσεις χαί άν έύρίσΧησαι έμπι- 
στε.όου πάντοτε εΐς άύτον καί άνάμφιβόλως &ά εΰρης 
ειρήνην, ·Η προσευχή σου 3ς συνοδεύηται πάντοτε 

■μέ ευχαριστίας καί με ευλογίας. Αντί νά ταράττηααι 
καί νά άδημονής δ? έκεΐνα, τά: όποια δέν εχει?, εύχ«: 
ρ ίσε st καί δόξαζε τδν. θεδν δι’-οσα έχεις.

ίΟ καλός-Ποιμήν πώς,χράζει
Τά άρνία τρυφερά-

Εύμενώς τ’ άγχαλιαζει,
■ Τί αγάπη I τί χαρά !

Είϊ τούς ώμους τά σήχόνει,'
: Κι’έκ κινδύνων-φοβερώνj ■ 

Πανενδόξως τά λυτράνει, .
Και εκ πάντων τών εχθρών.

Ποια είναι τά άρνία ;
Ποΰ νά εΰρωςμ βοσκήν ;

Πόθεν είν’ ή σωτηρία ;
Ιΐοΐοί ό καλός ποιμήν ;

Φίλοι μου, μή άπατάσθε
Τά άρνία εΐσθε σεϊς-

Είς τδν κόσμον 6ε πλανασθε
Κ κϊ δέν εΐσθε ευτυχείς.

Τδν ποιμένα νΰν ζητείτε;
Ό Χρισιδς εΐν’ δ ποψήν.

Μέ χαράν άκροοσθεΐτε
Τήν γλυχεϊάν του φωνήν. Π. Π. 2. Κ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ί’ρΐΐς γυναϊχις άναφ/ρονται ί>πο τοΰ Εδάγγελιστοΰ Ματ

θαίου είς τήν γενεαλογίαν τοΰ Κυρίου ήμών- αί δύο έξ αυ
τών ήσαν έθνιχαί- ποϊαι είναι;

2. Διά ποίας έκφράβεως ή παρθίνος Μαρία ώμολίίγησεν 
ίαυτήν ιήνιαρτωλήν;

3. Είς ποίον μερο; τή; ‘Αγία; Γραφής τελευταίου γίνεται 
μνεία περί τής παρθένου Μαρίας;


