
  

SE RM ο Ν ανάΚΑΝΤε-εικξεεΜε.# ηπ
t _ noncë Γ· ·

Ι.Τ1Μ ο TH. ~Cl1ap.-V ÿ. 15.16. ω*

` - 'Y ' **t-u.
Laque/le lebien-betorſſeuacà , Ô-ſèul Prin-luilliaí

ce , Roy des Roy; , ά· 8εἰἔαεαααπ Seigneurs, πω'

montrera e” ſhproproſizÿſo” 3 p ñ_

' Lequelfi-tgl α έφωστ:αί22% Μπα ααα: _

une lumiere inacceſſible) , lequel ω απ.

homme: ;i4 "ΠΕΒ ,âne peut voir, aaqiool

ſoit homzemfflzÿforte eterrzclle. Ame”.

è

~‘ HERS FRERES; 'Encore ‘

que le Έ1Ιεόε Dieu commu

nique des maintenant a ceux

, quileſervent en foy δ: en ve—

ritè , dive-rs bic-ns exccllens,qui les

_rendent incomparablement. plus heu

κ” , εμε ne ſont paszlcs autres 110m'- γ »

ειπε; il faut pourtant avoue-r , qu'ils ne… — ‘

α recevront le corps meſmede ce grand

ê; admirable ſalut,qu’il leur a acquis &c

…_promiszqu’au dernier jour ſeulement;

Ίο;ε @με ce ſouverain Seigneur venant

encqrezung foi-s pour jugeifflle' monde
"ñ γ '- η en.

s
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φα , _Seimſflz ΧΩ. _ Ϊ
Μαρ. ση Ιι1ίΐ:ΝΕβ n, agíëctés ΜΗ τε9είἙι1_[φὲίἱἔ

Ή· ſſ- dèlcs 'dîune ſſnacurſiſſççdivine &immórä

' ;ε.Ιὶεω1;ε 61:νεω άειιπέ @η τογαιιώο ' cc

x -lefçc ρομη(1ς;υΞερςει;;;μ:Πειυερτβ'ιιΠέ

· ν1ο"ΡΞιτΈο.1τςβιέΔεὲΧέιάὰτερὶἑ €6ιιςτΠειΙ;

__ r "ζδΖ¦_Ρατίἔα·ἰτ@;Ι1€ΙνῖὰΡ[ἔἱΒΌ£18ῇ0ι1τΒἰ€ιΙ; .

ωζιιἔςιιοε Μ», Η ΜΗ ΜαηεΒιεηιοϋῇομτ5

·φιοΙφε μπωde leur bonheur. Πιο;

— Ir,, Δ f x

,l

Tſſ 7 ſſ , 1ζέ$2Ε-Μ-ίω;Θυ'ὶ[€·ί-ι1ἑ,Ι-€8ξΠααΝΓΟΓΠΐ

ή”. άς ραπ: ως έ.88·ί0ΐζΙ6 Εἴρτὶτ·ρΨ

_ 3,4,, πωτατηιύ€18.Τ6ε=εΒϊεωΣουτυπαφ1Β
Teſſïrcpoſënrjde- 'Leurs tîræÿväſſgtrx , ZZ (χω

Ιουςεοει1ν-τεε Με! ſuivent; -ils nba*: [ΜΕ

τω: με οιττ1οἱὲετττς=τιτητὸφ€1ε@ @ι1Ή50Μ .

Εσω.Χ8.είΡξΐΓες -Ils y attendefinſié ençdçc Iâkêj

Π· ‘ detrïptíorr d-tílóurs corpsgîläîëhcſirèälnêír_

tſſiè de letär εἶὶέεἰ; _α·ΙΐέΠΦέθη: ἄἐΙΜἶ .

- βἰοκι:ἀ€-#Ια τιποτε, -lc ¦ὸἔῖῖ1ΊΪβΙἱ.ὸἰἔμἶυφ

επ1ιοιι1ἐε; ςιὶἰ-τετΙο14-Μπωπκπαστ ω 8'

ΜΙΒ Ια ὸέροιιϊΙ1εε: ;ηιίἱ15'-ὸ'1πωεἱίἶέ;ἶ

~ . en' ω πω; Mais" Iàiïſſónä-Iäcëuſqüï

’_ _. Β ΙΒιποιησετε ω»·εεε2ηειω>υκ ςυ°ΙΙεΪσΠἑ

Ξ '°Φ.Μεφςιπ:ΪΙαγ,·ΙΩ1ιτ ΏραςΜϊοτι ſde qüîlqflÿ

ι; σω.02τι1τέ ,· ς1ι”εΠε ἴοἰεω restc-7,’*11ÈP°"Ë\

gg γ :Με :με 616·» 15ευΕ€ι1π6..·° ·Βεε19ηεόθ

ſi Ώ.. . φοϊιε,ς:1ἰ εοττώειτςοΜ οιπῖεοτο?`ίι1ι°Ιαϊἔϊ°

ΠΧ» _ ' Μέ ΐούρ1_ωοωιρεεε Μετα .domicile ψ

. lèstedí; ne” 'voicz- ~,_cÔ1-‘nbic-n-² PRV”

-- ' ‘ Î _ſſ ' ωωχ(1Πθ



  

  

__ ſ5) FEM” Ϊ.: 9ή

manque de choſesîñeittalnemenç l'A-â Chi_

Ρόκα: a bien raiſon me clirqqucñcç que V l

. .nousſummer[dirai/Pr ώ Μ εἄεπικτς. ΝουςΜ” ε;

€ίΡαοηε _lc ſalut; Nous rie-l'avons pa; zz.

encore. Mais 'comment ne l'avons-nous '

' pagptîís que &Paul dit, que mmſäqzmeä

flwvèx? Peut—On estre läuvè- _ſans avoit

lc Μαξ Θ Ι'ανουέ ςὶοηο,ειιι© 11ουε1';νοηε

επ quelque ſorte ;. en la meſrnè>ſorte 31

que nous ſommesstzuÿuèr; Cest-a dire Φιξ ' 1

cſperànce , commejlit S. —Paul. Cefl; i

cette eſpera-nee , qui nous donne_ tout

@ε εμισηοικ avons maintenant de ΕΕ

μι: z- c'est elle qui le formé.: en 'nous , 8c_
qui anrici-pant les temſipSJe Mir/it, απο:

ςυϊ-1--ίο1ς που ¦, nous, enfait @Με

ενω: εμέ; που;; Ισ tentons S tout de
mcſinc,, que ~ces @zolzzzds bctícn- heureux, Maui,,

,dont le_ Seigneur parle danslſlîzvanzÿlſil-lz-ct

@Ια , «μή -τΔγὶίἶοΥε-ΩΕ ή; σαςΜπωεός; Πάνω
. avant quïlfust manifeflzè. _Of-rès-noſiusſi

cette elctpcrance S___l\I;ouS…ſer9nS(dits. . —,

Paul ) les plu; -miſi-rclzle: de :θα Ζωα@Μεχω» C'est ὸοτιςε1Ισμ1ι1ὶιιοιι;έ;!ομης

tout ce que nous avons' _de boy-lieux,,

,S'il y @maintenant quelque paixz quelz

ῷὶυεἐ-ΩοΞω#ίο1ει;ωη,`εΙμεΙ@ιιο joye dans leë

-βάεΙΙρε( comme Π? έιχα.
; ω; II. ΜΜΜ ω »α :κι Μή'

·
/



| 7 · 88ΜιιΜ ΧΖ.τ"Ι,

ει". 7 Μ άοΠω ρΙι1ε «μια @σε Ιεε οοειιτε τισ

νι. τοιιε Με επιασε Βοιωτια ) Η Η τ:Π6ττ

” | οά(%-τιιο.ιιιτειιατιτ τιιιοΙεμιο ντε: 86 τιιιτ:Ι

(μια ίτιΙιιτ οτι οιιΧ,ε'οί'τ Γοί'Ρετατιτ:σ τιιιτΙο

| ω ἔΞἰΣ›:ἔΠἙΙ 0βειδί:: Βειτιίξειιιντι8ε. (Σεπ Έ

' θ Φ 08 τι ε στι Μειιίιεταττ

86 6 Ρ2°“:2·ὶτ:8ξ Πΐρεττιτιοσ ειπε Ποτε οι

@οφ “τ Η @Μάτια ΒΕ Η Μαι τοιιόέσ,

› (ΙΜ Ι θί-Ρετστ τω είὶ @τισ εΙιοίε Ιστια

` 60%, τιι€ιΙΙοιιτο δ‹Σ ΡΙιιε ττειιτειιίο , (με

διο: ;οιιιτ ό.ε: τοιιε Ιεε Μακ τιιι ττιοτιτὶο

ετιίςειτιτιὶτ:. Με.τε Η τι'είὶ με ΡοΠ]τιΙε,

(μια τιοιιε οοτιοοντοτιεοεττο ο.άτττιταΒΙσ

άΡΦωτι66 , @τα Με ΠὁΕΙΤΟ ντε 8ειιόττο

ΪςΙἰοἰτὲ ιογ Με, Η τιοι1ε τι'έττιΙιΙτίΪοτι8

ά:ιτιε τιοε τ:ο:τιτε Γο.Ρρο.ττττοτι σέΙοττοιιΐο

τισ ιιθττ6 δειετιειιτ Ι€ἴιιε ΩτωΡτ, δώ

κ ΘΗΘ €ιέρετιά. ΟΗΕ απτο ειρρτιτττ1οτι,τιιιτ

ιισσοττιΡΙιτει τσιπ σε ετα: ΓσΓΡοττιιι00 π·

κΠτιτς6Πο-ΙΞι ττοιιε ττιοτττε οτι τιια1τιΙσε

ωΓΡ8, άουτ ροΙΙει·ογιιο ποστ άοτιτιο

ΦΠ: Ιβ 0ιιιβτω. Η ιιουε ιττιτιοττο ιιοτι0

ιττΗτιιττιετικ 6: Ροι1τ Πὁ€ι°Β τοιιίοΙιτιοτι

οτι α: 9εε1ε,8: Ροί1Μιθττο @σε οτι Βιο

(Γ€ : τινοιτ 8: @ο τοτετιιτ τ:οιιΜ.τιιιιισιπ

_ νἔξλν©Φ. άστε τιοε απο” Ιανετἰτξ ά6° α?

ἔτωω °100τ , τινι εισΙιενετιι Ραιι€1°0 (Κ:

Βἱ€0 , δέ €1ι1ι ιιιίττττωτ Ρ1ςηθωσης 82(5

0!
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l ’ ſi” [Epine I. a Tzſimotbéê. 91j.

ſoy 8L la nôtre S la_ ſienne,- en accom— plu??

pliſſant tout ce qu’i1 a promis; la nôtre V1;

'en nous mettant en poſſeffion detctouc

coque nous avons eſpere.. S. Paul ex.

liortoit Timothée a ce devoir dans le

ÿerſet precedent 5 a tenir bon juſquſaii

bout,en gardant fidelement ceïqui luy

avoit étè _enjoint 8L recommande , 'c'est .

@άπο la foy' 8L Feſperancze de l’E_van—

gde juſqua Yapparition de Ieſiis Christ;

Pour Faffcrmir _dans cette belle 8L ω κ

ΙιιτεΗτό penſée , il luctymet maintenant, ~ _devant-glas ζώα, Ιὸ ΒοιπΙΙου:,Ιει majesté; ~ - . ſſl

la puiſſance, lïimmortalitè, 8L lagran- - ' ‘
;leur _íncſiomprehenſible de ce ſouverain

Seígneiirgqui nous a_ promis cette a' τ

Ρο.τ1τΙοηόι·: ſon Fils',8L ſur la ſoy duquel_
'nous enävónſis çoncſſeu l’e,ſpe'ranee;N’en'

doute point ( ait_ ilaſo” diſciple Attcn-î
la avec uſine constante δ: invincible pañ p

iience. Cactijce_ n'est pas_ des hommes, κ

ω· des grands de la terre, ny des fabu

leuſes divinités des -Payensg que nous

Fattenſdons. C'est le vraÿ Dieu ,j qui.

nous,l’a pronîiſe , β: @Η nous @ἐπί
voir ſans, ,doute en, ctſoncttempsjVn Dieu

tout-puiſſant , pour faire_ tout ce qu’.iſſl

vent; Vn Dieu iinmctorrel 8L immuable

ſi Η 722 :να ι pour

  



 

› Μ | . τ εα»›ω χω!. ψ ;

Ωω. Ροιιι· νοΠΙσὶτ εοπΡωτ1τπεπτ ω:εοωρΜνι· ¦ εε ς11Ή ει ἀὶ€,ἴεηε γ Νεο ο!ιαπ18ς:τ.(?οίΥ

/ Η άπτέ Ρτε:λ·τ:ε , ει πιω :Με Η: άκ:Παιτι

ἐὶε απο ιπΙ16 «έ :11:18τι15ηικ άσίστΡ

κ Ρήοιιά6 Βὶετι:τ μ111ι: 1ο 5ό Αράτο Πω

Χ μτείεπιτε ά:1115 σε: τεΧτείέ Ι1ίαοπϋ1ευ

άΜΙει1εὲ ὰ: εκανε: Με εΒιοε Ιωέετὶτε

όοέ $ειΒοε άιι πιοπάε @Με ΞΠ€[Π10€12Π9

Ιοε°·Ιὶντεε« άϊν1ω 1111 ειιιττο ΡοἰττεΙτ ά:

@Με ἔἱοἐὶἐἰιἴό 86 αόοτειΒΙο-ΜΜΜ

ΡΙίπε Β6ειιι δε 1ΜειιΧ τσΠειυΒΙαπω10θ

ωιιγ-εγ. Η έισι15τερτείεΠτο Ρτειπὶ:

τεωστιτίει Γοίινετιιὶηε ειιποτπθ: δ: ρω

Ειπα ; (ΠΠ ( ὁὶιτ-.ΙΙ ) ἰε έ2επ-ύειιτειικ&

βιιίΡ:·έ%έει· , Δε· Κα] α!2.τ ΜΡ· , ό· /ε 5εέςπω›· ''

είε: Σειρειυ:. Ρι1Ιε Μ)! ΞιῇοιΈω ίση στα·

- ιι1τὸ 8ε Πι €τεωάσμτ ἰι1εοτ11Ρτ€Ϊι€ΠΗωϋ

σε!ση ( ἀἰτ-Π) @ία [ενά ἰ'£ωωυτ24ἰἰ7ἔ°› Μ

ύέ2Μ2 α?σωππε ΜΜΜ:: έωισσώέωε ›ίθω'

μι· κι! ώ: όσωπιε:κά «παιζω κοψει:: «πω.

Ρι1ὶ5ίΕΠτω1τ Μαι ε1ιτ6 α: Βαιιι‹:ὶ 86 ΜΗ·

' ω· Γιήε'τ €ίΈ ατι άοΙΤιιε άο το11τε5 Με ΙΜ·

ΈΌΙοε 88 (Η το11ίεε 1105 Ρ6τιίέσε , Η Βτὶ[Β

Β, δ! (ειπε ειιτ`τεε ΡΙιιε :ινωιε άειοεα7τ

. ἐΒγΐττ1ε, Η ΒΑΠ μέσα· α:πε Ιιι;ωϋΙσ δδ

βτσΈο:ιεΙο ειἀοταΕά011 ε Α Μ)ιβέτ ΙπππΜ

/ἱυπσ. Αααα νογΙει (ά1τ-Π) ό ΤΜ0°

τΙιέ6ε καφε 6 Βάο1σ , ςιή θα το Με,

# ' - _ Ν (ΙΜ



. [τα ἴ1ΞΡϋπ Ι. ἐ Τέσσού:έ6. 917

ς1μοΙεΡε εο!μητ,ιμΙ πουε :ι ρ:οωἰε Γειρ'- ει”.

:ρο.ι:Η1οτι £Ιο ];είἰηε εΙ1τ1ίΕ , μια θ. 8Ιο1κε ν μ .

Εδε μπι: Μετα @οι Ιωἑὲε Η άπο: Μ,

_ι1οιιε Μινοινε.Ρειε Μὶ[οτι άε: στο1το , Παζ!

[η φωιπω Δε» /Μ Μπαρ· ; -ςιι”ὶΙι1'γἰ_τι1ο.η

Ηι:οτειρειε ς1ιιογ ε1ιι'επ Ριιἱίἶο όξω σύ

Ρεοΐετ ΓΙιιουεόυΙΙ:ξ, 86 ςικ1ςυε εορ- $

φτεὶτβε , ε1ιίγ _ίειτιὶ:›Ιοι›τ εΗτε Με ηρα

τοικοε άεε εΒοΓεε άιι ηιοειρὶε. (Ϊοίὶ Η
μ;Ιιει€9Ρτοτεεοεο εμε: ικέιιε εινοπιε α πιο· ζ ¦ Δ

.Φωτ αι οο;τε ;μί'ε1ο_ιι ;,Ρτοπ1ἰετετιιεπτ,

Δ:: βοη-Ιιε.υτ--86 Ια ΡυῇΠαχι;:€ άε Ι)1ετι1; / '

7ίοοοηάοιπωιτ , ίση _;.ρϊΕα1ὶτἔ , 86 Τα 'Ε' -

Βωπάειπ ΜοοωρεέΠίσηΗΒΙο 5 δ! μπε '

;ἐιιοι1ε-τουο@ςτοηε «επι Φε;υ:ι ωστε Πάο

αειτ1οαφιε Ιιιγ ποσά ΡΑΡόττο , βε Γεια

-φοπ1ρΙΜεωεπε _ άο ΐοιτι ετο.ειά σιτεί

-ό,αιωνκο., επηουε ωοιιττειιπτ υι1.ῇσιη·

_»1ῇωρΡο.εἰτἰοιι ά:: ΐοιι ΗΜ, @ΜΙ ει Ρτἶόὶτ0

: επ ία ΡετοΙε:.- Ιω Γιιῇετ ε1Ηπιικ οοπιιιιε

νουε.νογὲε, 8: ΜΗτιϊωοιπ έΙενιἔ ειιι άείἔ .

(ιιαάε: ποαείΡτ1τε.· ΑιιΙΠμ'εί'ε-εο με

Ροι1ιπνοι:ε 1: Ειπε ροιπρκιπάτο ςυο '

αιοειε επ Ρ;ιεΙοτοτιε ε ·πιειὶε'-Ρουιννοιιε.ωοοττετ,-ηαΪάΙΩσ Γε ρω:: εοευρτεηάτε, ,:οδο ςιι,ειΒΒειἰίΪειὶιτ τους ςε «μια νοι:ε ` 9

· ανθε-άε: ΓΩ11$δξ ὸΊυτοΙΗἔειιοε άενετιτ Ια 7 .3

:Μαῇείὶό ·άε·.εε εταιιεὶ Πὶοιι ,_ έσω Ιιιγ_ χ

- ΜΜΜ . ; ειρροττΙο2

 



  ΙΙ

ω; ΜΜΜ Ιτα:ΙκιΩ£ωΡ. :ΙΡΡοτςΙεπ μπε Έογ ΙιυιπιβΙ68: άφεΙΙ:ζ Ι

Η 1. ' ·Ρουτ τεεενοΙΙ:ήεέ: τέ:ίρο& @πω εμι'ΙΙ . Ι

Ι .ςΙειΙ€ιπ: 116ιιε .τὲνεΙα ά·ε Ιογ-Μείωσά Ι

ΙΙΙ: [σε π1γΗετεε Ι·κηΙεΙ Ι)οικΙιε €Ιε βη Ι

ίετνΙτέ11έ,86σε τμήεί'ε Ισ ΡτΙιΙεΙρειΙ, 86

> ΓιιιιΙειί1ε ιΙΙ::ΙΙΕΙιτ ξΙ0 θε ·ςΙΜΒέ Μα

8τιαΜοηεμμιο γοιιέ Ιυγ ι·6τκΙΙω επι ΓυΙτο

Ι”Ι1οΙ1ιιεΙ1τ,8ἐ Ισ (ετΙ:Ι06,Ιει έτειίτιτς8ε ΙΙΙ·

Β::ΙΙΙεΙππ:ο ἐμέ νὸιξέ ΙΙιγΙ:ΙοκΦε, ς:Ι12τΙ©ΙΉ

[Μπι. τΙ:ΜιςΙέΙ όέσπ-βεια:Με ςἔέ#ηᾶξἐξδεΙΙαΡΡει

· ?φ γ ΠτώτΠΙε Ια ιςΙφΙιτ«τάε4 οιι Με ΙοΙυΜΙΙΙτ

Ξ.χ.ο.

. άπο δε.υνειιτ5 νωγ 82 ἔτξη·ςΙ Ι)ΙειΙΙιις

ΙΙΙ Ιω! Ιοιπεε τ:ΙποΤσε ΒοιΙΙτ ` :τεταοΙΙεωεΜ

' Ι Ι » @γα Ι.οκιμΡεΙε."?Αφεέη. ¦Ι;ει·ριέΜΙ6ΓΡ

ίΙΙ.1:ΙΙΙτδε εμέ: Γ·ΑΡ6τΙ·ς ὸὸπὸὲ`ετΒΙ€ΙΜΙ

ΙΙ. Ή,ζ,_6:ΙΙο :Ισ &έω-&επήτε74:ο: Ι 86 ΙΙΙ (Μ·'Η

ΡΗ ΑΜΠ ειΡΡὸΙΙὲ ΜΙΒ ΙόΙΡτοφΙστ ΟΕΜ”

' - ΙΜ ε2έςτε οΡΙετο ; οι) ΙΙ εΙΙίσΙς, ρ:ιτΙΙισιά0

(ά ν-ο::ιτΙ6ιά Α ΓΑ @&όΙαέ,ςυοϊ'Εφης”ε

46% έΜαφ ΔΙσΠΖεκθέσε-ΖηεαΜΜ Μ #·έΙ#

' @κατά (Ξέττο όφ2έ2°;Με ςΙΙΙ2 £0ϋ·ΓοΙΙ°

' ῖ ε: ἀετςοιἰεεἐἶἴεέ ετιιιΙδέιιτμ 86·ΙΙέεΙΜε

'Έκι ΡοιΙτ“ εΙΙ:«έ .Ιβ ΐτι1Ιτ ι:Ιο Ιςε ιΙΙ

·` γὶιπεἐ μτέΐε&Ι6Ι1$ (Εις ΙΙΙΙΩΠ` (Κα ΙΙΙ'

7- ·ΙΙΘΡζΙΙΙστ Ιροιχτειάκ.κ:εΙυγ Ι 6αφΣΠΡτ ΙΙΙ:

' #-;οιιτ μπω ,. ΡοΗΕάοβαδς σας: ΡΙο1ικδέ

τ ἐΙεΙίσειΕυφήόαηέε ΙομέΙς:ε Μακ Ια ΡΜ

·· Ι1άυτ8 6: Ιε:ίΡΙυέμτξε1ς;,ςιΙΙ [@ ΡΙΙΙΙΙβΙΙΙ

Δ - ε· ' ·γωιωΙα



[Η Ι'ΕΡΜα Ι. ιι ΤέωαΜέε. αι;

(οιιΙιαΙ:ατ, 86 αιιΙ :Ια:ιε υηα Ριτοίο:ι:Ια σα!»

μια 86 ιτα:ιαιιιΙΙτα πι: αο:ιτι:ιιιαΙΙα- γι·

απο: ατι Ια :ιια:ιΙατα Ια μια ΙιαΙΙα 86 Ια

ΡΙιιε αιιααΙΙα:ιτα; :μια Ρώπα αο:ιαανο1ι·

ιιιια πατατα ταιίο:ιιιαΙ:Ια, δέ :μι α:ι τω::

:αΙΙα:ιτ ιι:ια :Ιοιιααιι: 86 ιι:ι αο:ι:αιιτα

:τια:ιτ ι:ιίι:ιι , μι: 86 α8αΙ , δέ Γα:ιε :ιιιΙΙα

1:ιτα::ιιΡ:Ιο:ι ; αο:ιι::ια α:: αΙΙ:α: Η πια

ΓαιιιΙ:Ια,αιια α°αΙΙ-αα απ:: :ιοιιε αρραΙΙο:ια

αΙΐτε θεια·εωσε ΙΙ αΙΙ: ανΙ:Ιαιιτ απ:: Ι)Ιαι:

αΙΙ: ::αε--Ιιαιι:αιικ , δέ αιι'ΙΙ Ι'αΓτ ::ιαί::ια

αΙ)ιι:ια ΙΙ αότιιιταΒΙα 86 Η ‹ΙινΙ:ια ::ια:ιια

:ια,α:ι'ΙΙ :ι'γ-α :η Ιιο:ιι::ια Γι:: Ια :ααα , :η

“Αααα :Ια:ιε Ιαε ::Ιαιιι: , ειιιι Ιιιγ τω: ασια

_ Ρα:αΒΙα α απ: έΒα::Ι,, :ιο:ι ρΙ:Ια ειιι'αι:

_:αΙΙτα. (Ια: :η Ια ΡααΙια ,αιιΙ αίΙ:_ Ια ΙΙ9ΙΙ·

ναται:ι :τιαΙ , :η ΤιΒιιο:α:ιαα, :η Ια :ΜΒ

Ποπ, :η Ια ίοΙΙΙΙαιΙα,:ιγ Ια :ΙοιιΙαιι:,:ιι€ Ια

Ραιινια:α,:ιγ αιι ιι:ι πιο: αιιαιι:ια :Ια τοι.:

:αε Ιαε ::ιαιιναιίαε αΙιοίαε, «μια :ιοιιε ΐοιιί-

Ε:ο:ιε_, αιι :μια που; αταΙε:ιο:ιε , :ια μα::

αρρ:οαΙια: :Ια απ:: Ωω:: 86ΒΙα:ιαιιία

:ιατιι:α; δα (ειμαι: αΙΙ ι:ιΙΙ:ιΙα, :Με αι:'ΙΙΙ

αυτια αο:ι:ιοιΙΙα:ιαα ρα:ίαΙτα , αΙαΙ:α 86

:ΙιίΙΙ:ιάΙα 86 αΙΙιι:έαα86 Δε (αγ ::ιαί::ια 86

:Ια τον: Ια:ι·ιο:ι:Ια ι αΙατοιι: α:: :μι αΙΙ,

86 :Ια τουτο:: ειναι :ι'αΙ'αραιαιιιαιε αιιι·Γα:α,

α:: ςιιιΙραιι: αΡ::α. Σε: Βαιι:α 86 Ια ίαΙΙΙ:

Μωω 4 κῶ



 

|. ` ή '

Ι απ? α -Ι:Μααα88-68- · .

:αμα :ΙΙΙ ααα-Ια α (α ΓαααΙΙαζ ιιἶαιιιιια :ι

|
.

ΠΕ
Ο

χ :::α:ΙΙΙΙΙαΐτ νταγα::ιαιατ αΙ:ιιαΕΙα;εα:ιιιιΙ Ήι%ι86?:αιία:Ι:ιαΙιΙαέΙΙ Μι: ΙΠιιιαιιΙ:α,86

ΙαόΙΙτ ::α @ΠΙ αΙια ιια Ια ιιαυὶτὸ,ΓΙιὸιια`ίὶα

κα; 3868 Ια Ιπαιι:α Εβα:: 86 ΙΙαιΙΙ:α °έα:ιΙΙα-ιιιέ

·ιιιααα;:ιε Γααε·'ῖα`αι?ιΙ δι αιαι:Ια;Ια::ιαΙ:Ια

ι άιιαιια1αα· αΙ:ιβ:α:Ια ωααοι ῖ;ο'ιιόἐ

ΒΙιαδιααΒιαιιτ;δώιαταα:ιαΙΙαιατα·ΙΙΙΒειιΨ

. ΙΙαιι·ε'ιιιια αα:ιαιιιιιαΙΙαα&ιοη,σοιχ

ααιαμαατ Ιιιααπαιιι::ια:ι: τω -`ΙαξΙΪῖΠΙΙΦ

:ξανα1ΙΙΙαααΙιιε ΙΙΙ-Ιω ΙαιρΙιιἐ

· ΙανΣΙΙΙαιΙέ :Ιαςαιιε Ιαε °οΙ.ήααε και:: Μέ

Ιααριαριαα1αατΕα&ιοααΪ;ίααεαιαιινοιι

' α::Υ-αιαίαις:ιΥα:ψίαααξΗα:ιέ , φαω:: Μ:

Ιιααιι 86?Ιοοιιμ ΕΠ:: :Ια

έ Μ εφ ωααα·αα ιιιέαΙιαίιε-ααιιία

: ξ τ ' α:Ι:ΐΙ18ΙΙ:3°ιιισιιδα;1ϋαΙΙαααααΙ:ια·βΙα·άεΙΙΙΙ

' 6' αΙα·ιιααι>Ια :άι-ΙΙΙ ὸααὰοιιΙ5`Ια η9α:οααιιΊΙ
·)ιιοΙ::)86 [ζωαή·ιΙβιιιαα-ιοιΙΙΙΙ:α-έΙ ααα

` #ΙΙΙιόΙαιιααατα #ααιιαιοΙαατα-; <ιαιΜτ'ΙΙ

“ξΙὶΕἐζαΗξ:α;έΙΙα-:ΪαἑΡααὶιν;Μια [α·:ῖα:ι·1ιια:Ιι,

α?αιιιδ·αιΙΙ:α:ΒΉι:ἔϊΙΪΙιιγ9ῇΙαι:α-ς'Ι)αΙΙαααΜαζα

. ' Ηξια: τιιιΐαιιΉια_αΙΙα -:ιαιαΜε:Μαιο

- ι αιιιαΙΙ καιαΙαἔἔια;,αμέ:Ια-$6:αα;ραςιιΉ

· ?ασ ααεααι:18ιαιεα$0αι· αιια:ιτ Με: αοΙα

έαιΙαιιιαΙαπα,αι-αέααΕααιωαΙ1α·αα::€›

= 4ααΙται.ιιαια , α:: αιΙΙΙΒαε 5 ιαιιιααιωαι [Μ

ίιαιια-; :Η Ι 'ΙΙαι:ειΙ:αΙΙιάαιι· αα::ΙΙ5ικ 9ΜΙ
# Ι - «Η 4 ειιιαἴ0ἱ$

ι

_Ι-.α_ΜΜ.5.-Ι

ι

..

ἶ%"
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ξ [ἔκ ἰἔΕΡὶιτε Ι. άΤέωε2&έε. 921

ΗυσίοΙε Ιεε ιιοπιε , εΠο Με Π: ΗΜ(με 5- οιεεψε ε

€ιπέκπέτττζ 86 Ρετ Πττι1Ητιμίο Γεωζώεώ: _ν 1·

Ροιμ: :Υφι1ε 1·ερεοΓσιπτετ ετοίΠοτειτιεπί

Ανα: ειδττε !ειοΒαΒε 5 Ια σοτιόιε1το 8ε Ιε:ε

·£ι&ὶοη·εὸε: Β1εει, ΐειιιε εμε Ι'όϋΗϋ1νέ:

εΊωειΒἰιι6εε1υ”αιιοιιτι~ἀέρα ΜΜΜ;; 86

?ῇπιροϊεαἐιε-τηοῇνβττϊεὶπε :1γΗΞέιι ω @ο ·
εε ΗΜ Μπ11ιΒιβΙο επιτυυ:ο.ν ΑΠ:Π `

«ω εεγέε , ειπε τοιι€Ιο ΒοοΙκ:ιιε, ποπ

· ὲὶοεῷιοττιιτιὲε Γει1ΙεΙαπωτ , πτ:ι€εω6Γωσε

Εεε Αιϊἔεε Με Με τ€Ιεκὰὲε, ιϋττίὶ τειι”νεϊο

επίέο ότι1Βτε έ:: Ια·Βαιέετιαάο ἐηΗΜο άι:

=εθττε@Μι >Μει5ε Πεκ: (Ιω ΡτωσὶΡει

¦ Πω άΙΗΕτοεπεε, ηειίε'γ ω·:ονό; οέτ·ςύο

ε εΒ1ε:ιε·ε €Β”(ογ-ττιθί.τ110 16·ίοιτάε ΗΕΕι `

'βεατ1τιμἰε`; ·Γειέιε5 ;ινο5ιβΒεΓο1τι ;άσσβέ:τ

' Ρΐ:Ιιετ Η1ιΙΙ`έΡΜἑἐἱΙΙοηιεεϊε @Μ έΐϊόνές6ί:

Ρ ωἔ2ἱτ€ῖΞ ΪοηἔσοἘε€11ἔ€ἑΓ;;1ϊ5 ει€1'ΙΣιδηηφ

Δ σε· Δ 'εε ΦΣ εε' 6 ε: ο `6τιτ

Ξ ·· ενσεκ ἐΜΔε-1ιεγ;666€ °ρεςσε·ξεε ἶεῖτά - |

Ε; Η1οιιεόυερ αιε:ιτίτξι ωγέάΙ είΒΙοειΞβὸἡῇὸ_

Β ειινωοΠεΙς δε πω( ζϊθέ1ϊΠ1Έ8 61ι1ΐγΐοτετ, 4

Με @θα σε φα Παπ 7-γωσεε ; ἐἱ'6:ὲτ:ἐΙΙἐἐει- “·

ν: βε:>άε: `Ρ5ονἴεξϋἱ6Ιί·;εῇΜὰἰε πω τΧεεξΙ

ω @Με ε @μ Τοιε εοιξιὲοιᾶειτγεῖιειπτ` ΡτοΡω

' ·ει'οέωἰ ·τεεειι `μυεΗῇὶ1ὲὰοϊΙΪε1πεηξ. ?Η

ΘεοΙταουτέιιιίΠ Μοτερ:: , ανωιεΙ:ξ ετεειἐ

Μ εΙοιΙάὸΈΜΒἐνοεεΒέ1ιιΊΓξεό·εξά:ΡιΠε;6;. Σ `
  



 

` Χ - -.

κ .
`

πρ. Σεισπωά Χ Σ. 7 Ι.

ςμΡ._ Η σε ἔτεικιἀ τους τβτου11;ηοὶτ :ο (Μ

`ΪΠ= Δ τιωητ,ι1 η'ειι ΓςκοΙ: ά; :κια πιοἑωΙιοιι

· :οιιΧ.Ετ @τα ορκιΠάτ:ι;ειτ1οη Παπ οΒ11

με ρκετςπετεπιευτ ει ωιω1ω ά';ιιι;ειιτ

ΡΙυε Με ρτείε:ιε , Ριιῇε εμιΉε ηριιεν1επ

ραπ ἀ'ιιηε βοιπθ: απΙοτοττιαιτ ὸείὶιπτ‹:

:εδώ , @τη εμε: ιτοΙιιγ ε1ι1Μοιιε Ιοεἔαὶτ›

επ Ρτι1πε:,οιμ σο. νεμὶΙΙο Με:: :ιι1εικιρτο

Ιἰτ,ΓεΙοη Ια τεεοιιηοὶΙΪαηω , φα ΜΥ 011

Η: Ν· ίει1τΙο Ρΐο.Ιιτι1Πε,2Μφέ θέα , ( ὸ1:-1Ι)#ο#

Ο φίσ80)#ί%ά«Γ482= Μ- ΒΜ ΘΡτέ5νομιπ

9ιιο[)1ειι Μ): Με· Γοιιτα: 1ηέΡιιώΒ8 €ἰ©

ΒοκιΙιευι·, ά)οϋ άέοουΙο εσ:ζυγ έ; @Με

@σε τ:;ς;.τατεε , εστω ρωΓέφ εισι15 (ΜΕ

_ξιιοὶτςτ ςΙ'ιιιιο μη: εις!ιο;εξις;·ηόα© 62·

_ ΙὶοηὸριχΙιιγ .τω ;,δ6β.€ 13ιιι;τη 0908

.τ - · Δ. @ίΒ1;ζ1ξ2 ςιιι'51 ηφμε·εοφωιιμηπω δ!

· _ ει.Ιξέτηριιε., δζ=πΥΩ1ΩΠἱἱΒϊ5 @Η Μ? ε1ω

. Ϊε>45αεὶ?ε κεφδ4%Ρα4=4%ΜΦεβ μ

Η μωςε;1β.(1οΠωβρ β ;οι1τζέΜ8__9ΠΒΕΠϊ8$

4 · ο ~-Ι - > . · τ - _ -Σ' ταπμὲζ,ϋὶσε1εζᾶ9εε 4-4== α ΜΜΜ" Φ*

Ρμ.ι9 11Βς€3Ιάβ ,- Βιιιε @ΜΙ Ιιιγ..ειι

δ; πειτε; -άι1ένα.228Ω$989- Ετ 58 σ0Ψ>

· 4199 -ε>°90 ιπὶε9ὶε=4εω9σ= `Ρου#°°“°ὶ°

- .ϊ995Α αφ 17θ«ε9κεε- να” = πιπβΐορω

~ 41%Με” ·ΜΜσ<#·02φ 89” ·δ° ω'

” Ρ;::.Μερώηιρειτο :Με ατα: ερΐττ€9 [Μ]

' ~_[;.Ϊ ·ςΩζ;ΕμφςρζεχιΞςηομε όέΦ(ΜΓ1ϊ η?

@Με



[τα ί?ΕΡ22πε Ι . »ι Τέαρτύέε. σε;

ΡτοροΓετ επεσε τΙεε ττιγίτετεε ά1νττιε,εω·,

σιτεσσιττ πάτε εάΙΗαιττοτι. Οείτ Βι κα'

τττεΓττιε σιτε απτά σε σιι*1Ι ειῇσιὶτε , τιιιΉ

@Πε εέΜ-/αεπτετικ [από Ρήπτε. Ρουτ `

είττε Ρττιπ:ε .οτι τΓείτ με τιειιτειιΧ, .

()σττισ1ετι γ ετ-τ-Π ευ ὸε Μσωιττμιεετ

σ1ιτροιιτ σ.νσττ σε ἔτατιτὶε σε σττ1Πεεε,

@σετ με εεττ τΓείττε ττεε-ττ1ειΠ1ειιΨ

τει1Χ ε· Ι.εε·άείτιΡττεε σετ Ρττττεεε86 ὸεε

βσγε ίσητητπεστ-σεωεσυσ ΡΙυε τὶε Γυῇετ

:πετ ττει€εό.τεε ? σιτε σε τστιτ με εεττ::

όεε ΡετττειιΙτετε. Μτι1ε [Χαι εξτ στι

1Μετε νττιγεττιεστ ἐ2ε»ι-βετικιω· ; μπα:

σιιΉ είὶ 8ε τσιπ ΡιτΗΐο.τ1τ δε τσιπ (στα.

με τεστ, σιτε ΓΑρόττε ετ εττισΙσγε· ώστε`Ι"`τ›ττεττιτιΙ2 νειιτ στσΡτεττιετττ άττε ει11ί- ε

(επεσα συτΡευτ σεο.ι1σσυρε δού Μετα

σιι”ιΙ ΐε·Ρτετ1τΙ'Ρουτυτι [Μπα , συ σουτ

μττΚσγ; τσιπ άε τττείτεε σιτε 1ε τεστ σε

@τρωει στι εσττε 12ΠΒιτε νιιΕ8ωτε ; ε.

ἶεειτίε σιτε σε τουεΙεεΙισττιττ·ιεε Η 11”γετι

ε εστω , σετ σποτ μι” :δε ριτ1ίΕτσεε δ!.

1:Βιετοτττε, εεε Ιεε, εστω. ·(ΐείτ επ σε

(ειτε τ σιτε ΓΑττόττ·ε ό.σεττε-σε= ποτε ε.

Πωσ, α: Ι'ειιτειιτ ὰιτ άεωττείτττε Ι1ντε '·Μ"'°

ενι&έσ

σε; ΜειεσΙιαΒέεε-ἐειτΐεττ @ΙΕ τσιπ σε με.

1ττείταιε σιωπά:τΙ ττερετΙε Βτει: , Ιε επικά ύη5-3··

Μετ τ· Μετζε ΜεΕττετε 9τ`#·= Ρ·>- 'Β'

-· · η ' σ 4 ” @ηπα

5 Α ε·



 

@η ·9:›.4 › .; “παοκ ;::21.4: :ι .

:Η ° :(εκπιβ, θα:: Μ είπε Ζω ω”, 86 :Η ώρα». .

· άπικιικάε: Με”. εδο.: :ο:11π1:: ΙἴΒοτ1:ιι::

τοττιτ:ιιιΜηικ: εΙυ·:Ιηι16ίο1ε·Ι: πο:: ά::

·ΒΜ1 πυΧιΚογεε1“η.&ΜΜ ςβα:13ϋπε

εβ2%- ΑΜΒ ὁοωιο- :-:Η: ··ίο·:ιππ: :Μου Κ::

ι' ° :ιο::ιε άσε Κοέε;Γυο 15ρ1':.ιι::ε:ρρυ:·Β0·

ειο:ετ, πω: Μπα , ›τια::1·ε!ε:Μ::5:Βαεσπ

νομιπ: “Μ , 0ο111·Μάι :Ηί”(Μεη:ου:

Ϊ ει· άσε Ρ::ιπ:εε 17ϊ10:::έ1εΣ,ξς1:16]:€$8Πά

ιΒ:Βί1- Ϊ: :ο:ικΙ . όε15.Βοά απου. $ου1εωεπτ

φτςκὰὰτο Ιοιι:ε οικω μπω:: ¦ :::::ο:ΗΜ

. Ρ:::ί:ετ Μπι :Με ·ξἰ:ιπεε Με:: ΡΜΗΒ

Φου:: :1ι:οηυ.ιο :.:ΙδοφΒΙαιι:ε ,+· @ΗΜ

Έ ' .:τουν:=-οτι::::·Ια ὸΩεἑ:ἀὶ:ὲΜὸε·ΒὶΩΠ›ϊ$Φ

Ι- ' & ””·''“° -!ειιτ ;·::·οαιιίο-άσ Γε:ι:ο:1:ξ:-&ε·ό:ΗΜί·

: τ: ι:::έωι: Ιρε)Β:ογε,·ία: :ειπε @πω Ε!

Ϊ Β:ευάι1: ίεε.:τοέιτυ:εεε Β1:::·φω

ἰ ·ἔο:1ὸ5-Πγ2γ·:€ω:€- τωωε:1°εμ::: Μ -

&. Ϊ ::5:ΕοαπαππωΙρεωα:8:εοά6επΜ

: ειι5ι·Δα Β:.·Ι“Αρ6::: :πισω π:Βάσουντε

@Μ:::τιω: ε· :ρκε:ιε1ο:σωοπ::Μόθα”

1; Χ π:: :ιο:ιππα_Ρ:1ε Βὶ€:τ;ίὶ:11ΡΙο:τ1€:1€·Ρ#ῇ#°

:ο ; π:ει3ε16[οιεΙ·1Μίπσθεέ8ε:ί·οοο0&ΦωφΈ

ατα α: ΙΙ ιαωι::εωΧρτεΠέΜΘΠΕ› Ψ] ¦Ι

  

_ τα:σωμ:-:::7: @Με Σε:ΞαΜ7 έως:8·

' Ύ ω: ἔκεπκω ξΩἐ::·.:;Ι:ΓΙ!:‹Βὸ:::εὶ1ο:Μ|ϋ' Μ

μ· Ϊ” [" °Μπεστ;είσΕΕ·μπεϊμωπη:6ηνετί:ϊ:·ΡΦωεβ

ξ - Ε [ ° › #30:: τ:έ.ΕΔ:9··ή11:ξ:10Μέ(κωεφωβ ε·ἶὶ.ὶιΒετΥ

· " Θ· ε ` ε άον0ΙΕ

. Γ : Υ _ ` ΙΧ |



[Μ Ζ'ΕΡέιϊε4. κι Τέωιβέσ.Ι βτ.έ

ΙΙενφΙτ. ροΙτιτ ανοΙπ :Ισ Κογε, η (Με (Μέ: ·

ΙΜικεε· ΦΗΜΗ ΒοητοΙιιιωαΙοεΑυ σοη- ν Ι' !

ττά-Ιτοπιι·Ιάσε ΑΡὁττοε :Η Ιενι14ειΙΩΡΙοε

11απΒι1Ιδομο1118πτ έαιΙ:Ιγ Ιοιασ:,άΙ€π1:Β

` φωσ οοΙιιγ-ογτΙ @τα ιπουέωση%ΙΒιπο-εχ

Ρι·οΙΙόιποπε .ειΙΙΙουι·ε ε!ιιΊΙε ΓοΙιτΙοέ :Με

τΙΙΡετσε ά:: Που , [πιτ Ιιιγ.έαιΒΙ:Ιε 8: αι#4 Μ”.

ιυὲ·ε σΙο ΒΙειΙνο ΡουτΙεΒΙ‹:Λ 6: ρου: Ια ι;.Ι.:__

εοι1ΓετνατΙοιι άσε ΓοεΙΒτὲ5-ΙΙΜΜΙΙΙεε, δ: Η .

@πιο τουτο Διακ Ιου: άοΙΙ: εΙΕι·ο Γςήοττο,

Ποπ ΓειΙΙεπισιιτ Ροιιτ :Ι'1τό ,ε'ε:ΙΙΣει (Με

που ΓουΙεωεπτ μι: οταΙτιτο Φ: Ιανεπι

ἔεειτιοσ , ςιιΊΙε εκττοεπτ·εοιπώΙσε το

Ιο€ΙΙ€5 δέ άοΐοβεϊΠαοεπτιαΙε ΜΙΒ με? Δι

τωβ2επε. 'Ρουιτφ:ιογ εΙ.άτ-ΙΙ άοικ: , φΙο

ΒΖω ΨΖἰε/ἐιι!-Ρτἐπεε°9 (Πισω Ποτοε,ΙΙ

6ιπεκιά , @σε :Ισ Γοιπ στἀὲε ,ΙΙ τι'γ επι ει

ιιιιι1αυττετ,. @ο Ιω; Η επτετι:Ι , τ1ικ: Ια

ι·ειΙ[οιπ 8ε.Ιει ΗΒιι16εατΙου ·‹Ιο σε ποιτι`Ιιὶγ

οοπν1ειιτ ά'ντκτ ΐαςοτι· ΙΙ-Ιωυτο 86 Π

εωωεπιτε , 8: Η -ρΙΙορτε·α Το. ΜεΙεΙΙδ:,'

ε1ιίΙΙ τι”γ ει @σε Ιιιγ Ω:ιιΙ, ει φ1το “τω ά::

ΡΜπε ειρρεττΙ6οσε επι κοιττεΙΙι νετὶτ‹ἔ 86 '

έτ6Ι1£Ιι1ἔ Μ. Γεω @Ιω ΣοοιΙπωε ιιοικ εΙΙ

ἔσω,- εμπε ν1η:)·ΙΙο σὲ ·Ις[επ2έ Ρώπω. (Χ:

4:€2ο11Ι€βα!0742Μη βείει:Ιερο2-_σφ2

Μί7Ιψ , Μετς ΜιτεΙ€ °!εβ:Μ Εππιπτεισ·;

μα: Βεκ1ΙΙΙστό τισα··φ51 :Εγ2φι ΡοΙ-Μ: ·
-- 'ζω ` ·| - Ι εΙ'2.ιπτεε Χ

. `
` . Σ; »

` ·ε 7 , ° · ._Δ.

 



 

_ .· ΜΜΜ ΙΙΙΙΙ/!υΔ

εΙ'ειυττοἔ @πιο όοσΙιεΙσυυο ςΙο σοἐ Ρ?

. ίοΙΙΙοηε, Πω ΒΙου υο σ'οΡε ρου θ
ουσία; «Ιου ο.υττοε οιιΠοοωΡυτυΙΙου ΦΙέ

σουΧ Ιου οσο( Ι'οκσοΙΙουσο ου σΙοΙΙυε υ;

τουε σου5: σΙσ Ιου: ωέτΙοτ ωοτΙτοτοΙτΙ

ουο ?οτι Μπι άουτι Μ): Ιο τιοττ1 ;4111,2 θα

ΓουΙε; οο,Ιο ιτιοΓυυο ΓοττοςυοΙ'υυ ‹Ιο

› ΡΙυε ειυσΙουυ έστΙνειΙυε ‹Ιο Ια (Ικα, ΙΙΙ(

αΙ'ιυυ Ιιοπιυ1ο ;Ιο ρΙυε ΡΙυιΙουτ ιΙοτουτο

Ι υπο σοτυοειΒυΙο , ου'ΙΙ υ'γ ανω: υυοΙυΧ·

ο.ο Βιμ ; ουο ρουτ_Ιο τοΡεο α: υἶέτυῖω

ουο Δω οπ1Ιποε.ΜεΙε ουσοτο ό'Ιιοτυτυθ

' ο Ιιου1ιτιουου ουοΙουο Μο: ουο σο ω;

' 1Ιγο. σΙο Ισ. σου1ρειτα1Γου δέ :Ιου ρΙ0ῇ

ροττΙου, ουοΙουο $τεοεΙο ου'ου ρυιΙΙ9

οίΙττο τιυφιιτεΙ ευ ΙΙου2 ςυΉΙΙΙΘ Η

Ρυ1ΙΙΙιοσο δ; Ι';ιυτοτΙτο ‹Ιο ΒΙου,86 σοΙΙσ

·οουΡΙυ; @Μου Μουειτουοε εΙυπΙΟΜ99

, ΙΙΙΓυου ο ρ6Ιυε_ουτουΒ ίσίτΡο"ΙΙ9

@του ό ίου ρου: Ι'έτοηάυο , Ιου ρω ΙΙΙ

ΙΙυτέο σΙο ίσο οπ1ΡΙτο,86 Δυ1οιιτ›Οἑ99Ρ

:σου ό.τοΙτ νουε ου σουβσΙοτξ:5 091 (Μ

εΙυο 5 ου Μ ταΙΓου; νουε γ ποτε ΙΜ

ο ο Δ έστεο<έο οΙΙΈοτοιισο.- Ο” Β1οιι :ιο τισΙΙΙ

· . Ιο άκου: ‹Ιο Ι'Β:τιΡΙΙ:αφω 2» Μ9ΠΙ_

υ Δ 6.υιττο;ΙΙ _υο Ιο :Ισὶτ ει· ροτΓουιπο ε αν ΙΈΙΙ

~ ουο Ιου Κα” τΙουυουτ τουςο1ουηυιί

Ι Μισο όο Ι-υγ. ΒοΙὶοιι ΜΙ ΈοιπΙζ:6 Ρ"ΐ

ο [ '~ ωΙο;σωσω

>ΜΑΝαυ άσέ| ·4.Ιο -»"έ
 



 

/ Πιιετεττιετιτ Πιτ Ι'ετιιιτιετιεε 8: Ιει Ιιειιι- Οια;

. νεαιειιτι ευ ΙΙειι εμε τη Ι'ειτι1ιιειιεε άι: 7

εε_·:·23_:μ.ετ

βια ἴΕΡἰ2τ2 1. α ΤἱπιυΜέσ. 9:.7

τείΙε ιιιΒιιιε άεβ. τιειτιιτε , α ειιιι ΓΙιοιι- δ' Ι·

ιιειιτ τΙε εοιιιτιιο.τιεΙετ τι τοιιε εΡτ άειιιριιι$

ετιι'εΙΙε είὶ Ιιιθτιιιιιειιτ έΙενέε :κι εΙείΙιιτ

εΙε καιει 8ε (εεοτιάεπιειιτ, Πιτ εε τιιι'ΙΙε

Γοιιτ αουτ Ι'οιιντειΒε ‹Ιε ίΞι Βοτιτε 86 εΙε

(ει. ΡιιιΙΙζιιιεε , τι τιιιι ΙΙ ει άοιπιε τοιιι: εε

ειιι'ιΙε σο: εΙ'είετε, οιι ιΙε Με;ου όιι Μου;

ε

  

ΡΙιιε €τειτιά δε άιτρΙιι9 εΠ;Ιπιε εοιιτιιιε

τ:ιτιτ, ειιιιειγτ ῇειιτιειἱε ότε ειιιιιιοτιάει ει! ·

:ΙείΙιιε όεε ειιιττεε Ιιοιτιτιιεε ιιε ΡευτεΡττε
(με ΙΙιιιε 8: Ιιότιιέε , ε1ιιεΙςιι`ε <έτειτιάε μ _ειιι'εΙΙε Γειιτ τΙΕιιΙΙειιττειιγΙεε Ι:Ιειιε, ειιι'ΙΙ · ` ' Ι

Βιιτ σ. (εε Γυ]ετε , ιι'αΡΡτοεΙιετιτ τιιιΙΙε- ' '

πιειιτ άε σειιΧ , ιιιιε τιοιιε εινσιιε τεεειιέ

εΙε Ι)ιειι. Α 90ο), Η ίαιιτ ειιευτε ειῇοι1

τετ,ι1ιιεΙε άτοιτ εΙεε ρΙιιε εταιιοΙ-ε Μουα

_ιιιιεε ίι1τΙειιτε ρειιΡΙεε,είτ ΙσοττιΕ· μι· Ιεε Χ

ΙοΙΧ όινιιιεει όε Γοττε @σε (ματιά Πε `

νΙετιτιειιτ ο. Ιειιτ εοιιιιιπιιιάετηι1εΙιιιιε τ

εΙιοΐε , ειιιι γ είΙ: εοτιττοιι·ε , Ιειιτε ίὶιῇετε

ίσοι: οΙπΙΙΒεε τΙ”οΙσεϊτ ει ΙαΙογ τΙε Ι)ιειι,

8; που ει. Ια Ιειιτ, δ: εΙε ίειιΙΙτιτ ΡΙιιί'τοίΕ

Ια τιιοττ,ςιιε ά'ειι ιιΓετ ειιιττετιιειιτ. Διά

Πεκ ςιιε Ιε ότοιτάε ΟΙειι` οΙ:Ιιεε ιιεεείἔ

ίιιιτεττιειιτ δ: ΙιιεΙιίρειιίαΙ:Ιειιιειιτ σουτ

Ιεε Γιιι)ετε εΙ)οΙσεϊτ ε. Γε: ΜΙΧ, ω” γ φετι

  



 

.--Α-..σ"_ή-----__

τΙ

Ω ` τέτυουτ ονοο.εΙΙο.Ι.ε: ρ

$'εί;»ισκ ο

ί

Φωτ. φα: @που , τ1υογ.ου'1ΙξαΙΙΙοομ του

η” . οιιΓουί·ΐτ1τ Ρουτ αυτ. `ΙΙΙτυΙΜουενογττ '

ου”ΙΙ τίγ :ι-,ουτ:ΒΙου Γι:υΙ,ουΙ.Ι‹ΙΙτΡΜΙτ‹εμ

υττιγοιυευτ ΙουνεττιΙυ , 86 Ι·υτΙυΡουτΙαυτ

ου τουτ αυτα” υυΙΙου ουτε τουεΙτετιι:

ττττε τεΙανου.του Ιυγ, `Ετ.ΡουτΙΙέτευ

ουΕτΙο Ιου ουτρΙτε , εΙΙ‹: εί'τουΙΙΙ τω·

τΙ:: , ουσ οεΙΙο τΙο τουτ Ι'υυΙνετε, τα

αγευτ υυΙΙεττωτυτε το ὸειυεΙο$ €10ΙΙΧί

υγ άουτ Ισ. κατ: , υγ ότιυε Ιοε-εστω

τ:Ιοτυουε ,ερτ :το ίου ο. Ιυγ; Ετ-Ι:Μο·

Ρυττε 86 Ι'υίτιετ: Ιυγου αρμττΙΦΠΙ»Ρω

οιι'ΙΙΙ:ε τι. τουτσε ίειΙττε,86·ειι τΙΙΙΡοίο;

Χ Με ττουνοτυο ετ Ιου ρΙιτΙΠτ ,,ΙεΙου ΜΙ

ἴτιὶυτεε ωυττω8υτ οτ: ίτυίυττεΙΙο τπτ-ε -

.υε11ττ τ Αυ ΙΙε:υ_ουΙΙΙιή ει1τΙευΜΙ8 ΙΙ

, Ρτ1υσε, άουτ ΓΕπτρττταέέττυ6ΙΙΙΙΙου

ο Ιοτυουτ [υτ τουτο. Ια τεττετυου ρευτ,ΗΜ·

@ουκ Μ; [τΧΙτίτυο φτιττΙ6 @ο ΙΙΙ ΜΝ;

τ:ΈΙΙ ετ ό.Ιτετ τΙο Ιετ τυο1υάτερσ.ττ

υττω; ουΙ υΙε:ΙΙ: ου'υυ φωτα

6.85 @ουκ , τοτυιτιουουε Ι'2ΙΡΡΙΙΙΙΙΒΜ

Ιοε Αί)ττοΙουτυεε; Βτ τ11δυοιιουτ¦α ΙΙΙ

τΙυτέτ: τ Ια ,ντε τΙο :Ιοε Μουτιτοι165 του

_ίοττεουττε ,Ι`ουτ υτυρΙ_το ΒυΙευτςώω .
Ιυε Γουμ60τωά κ

το ΡτιεΙο0@

τωι5_1τυτ

υττΙου

. ) τω: σετ Βουυευτ υο άουΙου

- [ Μουτ;Φωτ Ισια έαττιΙΙΙο , τη.

-έ Α! 7 ο Δ .



 

τΐκε·`~_κει

-

π·ἡ`

!!

γ βετ ἴΕρἰυε Ι.Δ ὲΤἰωσώἐε. 929

ωιτἰοι1. ω: ίοιαίάονειιι1ϋε ατε Μοιπιέ· ωΡ.

οΙ1ἰεε °ειι1ε1οι1Ωειῖ1ετκ1Μἱ Ειπιευθ:ε , άσε Π'

(:ει_ΙεΙέετιε , άσε Μ€ἀε:5 , όε:ε Ροτ!”ε:ε , δε ·

·άεε Πωσ-ε ΝΑ ρεἰτιε σκι εεΡεο-τ-ΩΡΙιω
ειιιοιιικ: ααα: άειιιε Ισπιοτιάε:η; 8: άε ¦

εεΠε ὁΘὲΚ‹›ιππ:ιΙι1έ5ιΙιιΙΙςιιτ.ἴιιοε€ὸει'$ 86

(ΙΜ ΡαΠ-ει Ια @οπο εὶο τοιιτεε Ιεε αυττεε;

1] Με ΑΗ€ΙΠε1118 ωιττεΐσὶε (σε 8το.πάε ΠΙ·

ιι€τιΠ5,3αϊ: ωα«πω ετὺἱεὲε εφτά» Η τυψ

› τι: ά,ε:ιπ Ρ1°έι1ἀςΦ Μ: οο111 , Η τι,εοΊ”ετώ1τ'

Ποπ ἀειποιιτὲ Ποια ρίιιε.- Μειἰε εσΒΜη- ·. _

Ιιευτευκ δ: ΐοιιΙΡτίτπα: , άοιη Ράτ1ο:ϊ8.

ΡειιιΙ, ο(ὶ υπ Μ61άειιςψε οτοτοξΚάνοιπτ Η:

τε8τπ: ΓυΙσΠ1'τοει ῇιιιπωἰε άεικιε τομιεεε Ιοε

ι:ενοΙυτ1οιπε ὸοεσΙιοἱὶτε δε Βι1τυεμπεε 86

ΠετιιτσΙΙεε, Γεω (με: εαπ Π4·1το ΜΗΜε

‹ὶ€ Ήε:εΙεε ? ειιικουΙ-ο·τοιπτ ει €οιὅῇοι1τε···Ιγοε >

ιιτιεςιρτέε 165 ειιιτ-ι%·:5, ΡιιὶίΪε μέ ω: @η ›

Δ με , τυγιπέ:τ , πϊΜε έΒτειιιΙοι: , ω ειΠέτετ χ

τω: τω: Ραμ Μι :βι11ίῖὶιῷτο ΙττιωοττεΪΙο

ιὶε Γοι1-Βτειπάδε Β6ιπ1Πέιπτ 6ε1ηΠ;ε:.ΕΕ

ι:τ$τιιτς: Παπ; @εφέ τοιπέ:ε έ·ἐε οΙιο-:

ία ά:ιτιε. Με Ιιπίἱιιῇἐὲ ά6 ΙΙ6ιίΧβ;; ΦΠ!

Μ;Ρερειε Βο-Ϊοἱτιὸε ιτιρροτέετ. Η γ

επ :ι υπ δ ίΙΙι1&τς,εμις ῇο π:: ΡιμἰέΙοΊἑιἰπο;;
επί :ιΜοτε. Η έίὶ άπι18 Μια :τ&ἱοπ όό Ρ

@ειπε ,' ηιτ€-[):1νἱτ],` Μ; ρΙιτε ξξΕἐιτιΕἰ· 8ε”Ιο

ΡΙιῇε Βιμ άσε Κογ5'· (ΗίωΕΙ) Βια επι -4

·--··Π.ΨΗωπς- καπ" $εὶΒτις:ι.ιτ5

,. -.

  



 6€~| -'ω!

95ο ο πω” ::6::: 8 η _

ει;ΐΙΡ· δε:8:ιειι: ; Ο Επ·Μεί :( Ποτ :ΙΙ:-1Ι=) :Μ ι.

2σμάω”:ΡΡατιέεπ: Δ: συιἔπῇΐεεπ:ε,ἰα ΡΜ):

ι.σω- σε) Μ έίσέ:φ, ἰ'έ2ε:πέ:ὲ , ό·Ι»ι ακι]ε:Ψ:5 Ο:: .

:ΐ::. πω: σε: 6:62. ή Ωω: ΙΙ:: :έωκ,ά· Μ:: Ι: `

π.. _ 28778 6/2 :ι ω]:ό· π: έ: έΖεΙυὲ Ρ:Μ::β2: 64642::

- τ :ΙΜ-ρω Σε; Πώε%:.:5ύ Ζε: ΐΜΜεικο· νέα:

πω: έ: Μ] ; ό· Μ α: α'Μ:Μ622Μριτ πιο::

:Ιυβ.:. Εκ π: οπο:: ε.θ/6-οε:2::, ό· ἰη9##
Ι [Μα , ά· εκ σ:: ΜΜΜ-ΙΜ άάΞέ::πα'2:ά:':

· 76ηθπξε:έω::: :[2ο/Ι::. @οι εε οι:: Θ"

€οΙΙ:ιε εη:ιο:ε ::ε:1οϊιΙοιΙ:ε Ιζ:ΑΡόττ:ΙΙΙΙΙο

1366:: ΜΙ:: Μ): έ:: ΙΜ)Ι.: , ί2·'δ62%θ!!7 ο::

8ειέπεω·:; ΙΙ :1,ε:1τε:16Ι ροε.ΙΙ::η5Ι:Μ©ΠΙ»

ο οο'ΙΙ ΓοΙι: 1ε ΡΙ:15ε::εεΙΙεο::Ιε:008 Μ

Ι Ιὶογε , εο::1::ιε ΙΙ Ι'είΙ εν1:Ιε::ι:0€3ΜΙπ

Ροιι:Ιοε ω:εω, οπο ποιο ενοπε:Ι:59

:εο:ε[ε ο_τέεε, :με ρου: Ια Ιι1Ρ:1σε 86 Ια

ΙΙιΒείΙο :::ΙοιΙ:::Ι:Ιε ο:: (τι εοοάι11:ε , δ;

: Σου: Ι2.[11)εττΙο11δ8 Ι'οοεΙΙΙειο:ε :Μο

7_ Με ἔ (Μ: Μ:: :εο:Ι·ε:ι: ·::εεεΙΙ:1:εωεκι:

Η:5 επεει:ο:εε ; πω: ΙΙ ΙΙΒΜ(Ιε εαπ::

φ13Ιείξεε:1:2ΙυΙε:οε:Ι:_ ΙεΜε 16 5βΙ°

8:ιειι: :_.86Ιε ΜεΙΙΡ::ε:Ιε:οοε Ιεε Ιω”

$6-6.μ___.

ε 6_ ”εωε ·:οοεΙ_εε $εΈ:ιε11:5 :Ιυ_::ιο:1ἀΒ›(Ι"Ή

' " Μ:: εο:::Ιε ::ιεί::1ε:τιπΡ1:ε , :Ιο'ΙΙε απ

Η:: Ιω:: Ρει1ΡΙε:.. (Μ: Ρ:ει:ι1ε:ε:1Μπ

_ βεί: Μ:: , :1ι1ΙΙεέ ε; έ::.Ι:ΙΙ: :Μονο Μ”

: Ιω: ει:: 86:1υΙ κι:: ε: οΙο:ιΙιε :οι1:Εο

. Υ Μ μ _ :1ι11Ι5

ζ μ/ο

“Δ____ι-#;!ΑΔ-.-Δ. .1__66-16



Θεια: ΙΙαεαοιιναττιαιιτ, 86 απ άι(ρο(α:ι::

Ια

.ι ο Εο:αα·:.αυ°ι1: αΙΙΙα:ιι:,

δ !”Ερέκτα). χ: Τια::Βέα α::

:ιιι'ΙΙε στις :Ια :ΙΙΒιιιτα έ (ααρ:ταει ::αυτο:ι- αι”.

:ια5, :Ι.ια:Ια(:τιαε, (στοα: ΒΙοΙ:α,86 ιιιαετιι- νι·

ΙΙααιιαα , 86 που (αυΙαιτια:ιτ ααΙα; ::ιαΙα

Ι:: νΙα,Ια ::ο:Ρε 86 Γα::ι!α 86 του: αα ου”ιΙα

37ο:ιτ :Ι”αί::α,:Ια Ρα:(α&ιο:ιε, 86 :Ια ατα

αα3. Π; ο:ι::ου:: :αααυ :Ια Ιυγ,αυ(ΙΙ Βια::

:μια Ια ::Ιο1:ι:Ιτα :Ια Ιαυτε (υιατε. Πα ΡΙυε

ΙΙ αι:α:αα α:ι α((α: (ιι: αυι: υιι α:ιαρι:α

(ο:ιναι·αΙιι ; Ιαε ::ιαι:ιτα:ια:ιτ,οιι ΙαεαοΒα

α (οτι μια: , Μια :ιιιΊΙα αγα:ιτ υγ Ια:Ιτοι:;ιιγ Ια (ακα :Ια Μ:: :αΙΙΙΙατ; Ε: α::

Ιιαιι:1υαΙαυτ Ροιινοια :ια ε'έταιι:Ι,· :μια κ· >

(υ: Ιαε Ιύια:ιε :'86 (Η: Ιαε αο:Ρε :ΙαΙαυϊἑ ·

(υΙατε: ΒΙαυ :ιια:ιια Ιαυ:ε Ραιι(έαε 86 α'

Ιαιι:ε γόΙουταε ωατωα:, 86 ααΙΙαα Δε

Ιαυ:ε ΡθΙΙΡΙΟ5,88 α:: βατ του: 6α:1υα Βο:·Γ

Ιυγ (α::ΙΙ)Ια (αΙοιι ::α :μα :ΙΙ:Ια ›

:μια Ζ: @και έ:: Και: #67? Μύαι2:: α:: (Ε`!:7

κεί,:αΜΜ:: :ίπ πιέΠακιακ 6ΖΙεαακα&αα”2ίω" ι

!':α:!Με πω:: :α 66% «και. Ε: 5ΊΙγ απ::

ζω:α: Ιια::ΙΙ5 ρου: αιιτταρια:ι:Ι:α :Ια

(ααουέτ/ (οτι ο Ιουα ,· 86 :Ια :αΒιίΙτα:*

α (::5 ο::Ιταε , Η α :Με ιιιο::Ιε , 865
ι :Ιαε Ει:Ι:Ιαε (α:::αταεάουιΙαε (αιέ:α:ιτ Η Ι _ε

έ:τοΙται:ια:ια, 86 Ιαε τΙαιι:ιαιιτ Η αου::,;

ου'ΙΙ(αυα:Ια ιιαααΠΙτα , :Ια (θα οι:

οιξιΙΙ Ιαε :Μαι-α ο

· :Μα π. ου'ΙΙα

ι 'ΙΧ ' __ μ ,



κ:

 

Ε[α.37.

1.7.

J) Ι

9έ;. .5'επι2Μ Χ Ζ. VI.

ν ;Pv qu'ils ſacent cc qu’il veur ;.εοττιιΙ1ε ΙΙ επι

ωεκιειφΙτ autrefois luy nieſme unR0y

Aſſyrien εΙυϊίειΙίο1τΙ'εβτει8δ:,256 όΙενοΙι:

βετειτιοιπ Ια Ιστεινειάεε contre le ciel;

Ie mettra)- (luy diſoit le Seigneur) mo

boucle c” to: Marines, &mon !Hors Mio: _

»le-vragó* ;rfi-roy retournerIm) me; 1mm;

Ainſi le droit 8c le pouvoir de Dieu

_étant ſi abſolu , &c ſi entier ſurlésRoys

meſmes; 8è routes les ΡΠΙΙΙ8Ι16€5(Ι€Ι2 , Ι

- terre dependant de la ſienne, ſubfistant

ά tombant: a 'ſa volontè 5 ſon τεμ: ΠΙ

τσιπ αθιΙτ ſouverain δεῖ Ιοεο1τιΡετΙΒΙε-|

ment plus grand 8c plus glorieux,qu’au~

σα; autre; fibien qu_’il est Vraÿcmêlïſ

comme dir l’Apôcrc , ΖΗΜΙ κά: ΙΜ” &

le Seigneur de: Seigneurs. Ie croy que

ſouspces derniers mots il comprend

κ auſſi les puiſſances celestes , &coince

_qu’il y a de, crânes 8è de dominarions

'crime les Anges , a quiFEcrimre don

ne ſouiïent le nom de Seigneurs, 8c de

Ι 8εάέΜαπε:. Ετ εεογ releve encore ex

' puiſque tout ce ηι1ΊΙγ peut avo

êrememenc ια ὅΙνΙοΙτὲ de ſoncmpire;

ir dc

beau ,ΔοΒωωΙ , &Ê de puiſſant icy ΜΙ

εΙιττεΙ:ε1ποτιειτηι1οαόε Ια terre, est Ε”

de' choſcen comparaiſon de la ford?

Ι Κ Ι Ι' 8; «Ισ

7WWW
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82 ‹Ισ Ια @οπο σΙσ οσε σίΡ:1τσ Ι:Ιση-ΙΙσυ- ε:Ιωσ:

Έτσιικ,ε1 ΙΙΙ εοτυπιπωΙσητ άσε ειταιέσε ΙτΙ- ν Ι·

ηοωΙΙτειΒΙσε5668ουνστησ;πτ άσε ρσι:ΡΙσε .

σεΙσίΕσε,τοιΙέ @Με 8: Ικτιτι1οττσΙε. Μακ

·ι1υσΙσ1ιισ ειόττΙΙτειΒΙσε Πωσ Γογσηι: οσε Ι '

ΡτΙοσσε α:σΙσίΙσε, ΙΙε ἔσω α5ι1ε 1ηθοΙ> - Ι

Πισω συ άσίΙουε ιΙσ Ια ΜεήσίΙσ ΙΙσ Ι)ΙσιΙ; Ι

δέ Ισ ΡΙυε Μπιτ Ρο1τιτ εΙσ Ισά ΒΙοΙτσ σ& , '

εΙ”σηνΙτοτικιστ Ιου ττὁπσ, δ: ιΙ'σΙΙ:σ τα

εσιτάσε,Ισε ωΙηΙΙΙι·σε,8ε (σε οΙΙΙσΙστε , Γε

` τσιπιιιτ εοτιτ1τιυσΙΙσττιση; ιΙσν;ιιπ ΙΜ, ό:

σιττσπάειοτ του:: :ινα ιπ1ΡτοίοιπΙ τσ(ΡσξΙ:

·Ισε σώσετε ‹Ισ Γ:ιΙοουσΙισ Βιστέσ. ΜοϊΙ.σ

τσρτσΙσπτοΙτ ειυττσεἴοΙε σι Ισε ΙΠεισΙΙΙ:σε α. . '

Τοτ.σττσ1Ιτ1ε:ἴτ11‹·:·ν‹τι·Ιτ‹ἔ ε1ιισ δ.ΡσυΙ ιιοικ ί

πως σιήσι1τιΙΙιιιγ άσνωπ Ισε Έσω ,δε

μποτ Ισ ττισΙττισεΙσπσΙο ; Ζ”Ε:ευπΖ·υἔΜ:

@Ισα (Ισιπ ΙΙΙΪοΙτ-ΙΙ) ι%ίε Οπα έσα Βάια,

Ισ ΣειΞπσα›· κά:: Σεζμεα›·.: , Ζε Ραπ , !σ '

δωσω', ΖσμΜυπ @Με 2επτέύΖω. Ετ δώ: ' _ Ι _Ροιπ ΠἔοΙΙΙστ εστω ΙΙστιοσ σΙΙἔοΙτὸ , Η Ι '

πιειΙσίΙσ Η ΙΙΙΙυΙΙττ1σ δ: ΙΙ έΙσνέσνευ εΙσίΙιι5
‹Ισ τουτσεΙσε 8τσηεΙσυτε εσττΙσπησε δ£ Ι Ι Ι

εσΙσίΙσωςιι”ΙΙ ΜΙ Γοιινσιπ ειρρσΙΙσ σΙσπισ `°

1105 ΕστΙτιιτσε Ισ Τ:·σ:έακι, οιΙΙσ δοΠνσ#· /
_,8· πιω. ΜαΙε ειρτσσ ΓοκισππΡΙτσ Ι”Αρὁτϊό' ΓΙ

καπ τοστ ΜΙΒ ση σποτ Ι'έεστηέτσ δε Ισῖ_ Ϊ

8τωιεΙσιιτ Ιησο1τιΡτσΙισοΗ-ΒΙσ 1Ισία Δω -Δ -Ι

!' ., »Μ ; φωσ .
ε:

Ποια.

ω. η.

«π-
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, .ΜΜΕ Ρρμιῇ1ε<Ρἱ6ωὶοτ

θ”

7μέ,ημί>Ι[11ἶειγττΡζις

. , . Sema” XLſ/TI.

tu-ré adorable S diſant dans la .dcuxieſ- ‘
me partie de nôtre v_texte ,qiqëil a

ÎimmortaliiÈ-z qu'il lzabiteſioloizr Μέ ΐιφάέ

π· Μπηε$θ&|ε , &que mo! des' hommesvÎſſzojózmzſiulr φαι, μ] Μ ίσμα·ιασέπ. @Θεώ Η

dit' , que Dig” 'a limmortalitè , —_il entend

_βε:·υ:; choſes a mon avis; …D'une qu'il

.tstimzozortelz 'SL l'autre qufilía le pou?

Voir 'de faire 'immortels ceux qu’il l!!!
' ι · ,..11ς:ίϊ evident,

par Di~eg1ñérant~ ·χ1ιι'.τεΙὶ;ο›]ιιςρεσΘἰῖῆ

Souverain z' 1ηάοΡἐςιὲω;ἐὰςἶ;ρμτε cau

'èſc-sïïëôm.x.~xï_si il. -éſijakæſnlumént Îlïïlfflffl? ~
v, étèſictdeſtoutc_ ciçrnitëi

ΜΒω:=πωφω Ρο!ϋϋ1Β·ύ:01%ΡΙΗΜω ñ
- iaeſlſofflirltoûjours :a _l'avenir »Ή Μα.

_Clair ηοι1]ΐεμΙ€ΙΠέβί-ΚΜΠεΙειΙιιιιιἰεκ

des .Ecritures ,l qui 'nousle zdiſenſïëë

,înouſisſi _le repetent en _rnilleëlie-Ëlxz 55 0”

πϋΠε ίαΠο115]όάδοτοέτοε :; mais Puſh

dansla raiſon δε μι· ιδαΣυτο,ςμΊΙ ne s'est

ῖτιοβῇτμςιμιἀὲ ςΓωοΙφ.τε6ε ῇμβϋτυτἱε› Ψ"

@φωτια reconnu, que ñ.l.a Ρτεξτ1Ξεταδ6

;nai-streſſe .ctdivinitè \est 1τοτυοπε]18 a 55

_incorruptibleſi Maisſſ δ. :Ρό.ι1Μ30 ΦΕ με

ſimplement que Dieuaest immofleli Par

ou il le ſepare ſid’auecque les ΝΠ” ΕΚ

z



  

βια !)ΕΡέτάς I. a ΤΜΜΜέα._ · 93;

: η mortels , δ: α ΗΜ Ισ meſme Prophete, Chap.

qui les exaltc' 8L les glorifiejuſques α”

les appeller Dieux, dit tout d'une-ſuite, ,

…youterfois 'voſu mourrè: , comme hommes, ?ſuſi έ

ό· τω: ?αἱ @τα Je: primlpazox έ|σε7222Ν- ':Μακ α» “ω” comme lc moindre de ~ ſi '

vos ſujets. Cela n’a point de difficulté. ‘

Mais YApôtrc dit bien plus, que cela. ._

Il-dit qu’il n’y a que Dieu qui ſoit im
ſi_mortel , ΦΠ! a ſeul ffimmortalitè. Et -

neantmoins qui ne ſair,quele~s Saints

Anges, &que les Eſprits meſmes des '

hommes,8c les fidèles tousentiers apres
la reſurrectiomſont _tous immortels 2 Ie ct /.

laiſſe la ſubtilité de Saint Augustinzqui ρ

pour reſoudre cette difficulté prend

icy le mor d'immortel, pour immuable), *

prétendant ε1ικ:%6ιιτ changement est ~

une eſpece de mort; puis que celuy , a

qui i1 est arrivè du changement , n'est

'pl-u apres cela, cequïlétoit aupara

Il a ou perdu quelque choſe de

--ce qu’il étoit ,~ ou en a acquis quelcunge, ſi

ñqu?il rſetoitpas. Et'c’est pour cette rai- Δ !

l

- tſOIÎjqUC l'on peut' meſme dictfezceqttcte~

' nous liſons nonſeulemcnſit dans nos au#

' teurs , mais auſſi en quelques uns des

*ſages Payens , qu’a bien 'parler , il. n’y a _ i: Îl

e- -î \ - ' umo Αμ que

“
—. \

κ ~~ ſi Α ο . ’
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ρι6 ~' Sennon' -XZVI,

Chap» que Dieu ſcul—,—..qui _fait ;parce quelts

_ οταιτιιτει Ματσε επι τι πιρε , ιιοΉιιιι pas'

a ‘vray direz; ellesçoulent ό: ω»

ff gent continuellement a comme une ti

Μετς qui n'est jamais un ſeul moment

entierement meſlne,q’u’ellc -gîſſtolſſt, pat

` ει: que ſes eaux étant dans un θα εο1ι

tinuel , changent inceſſamment 'ſon

ſi __ἐ;ίὶτε;Π bien que cOmme-un philoſophe

diſditautresfois agreablcmentzquc nul

…homme rſentra jamais deux, foisdans

. une meſme riviere , Γοιι ρου; Με μι

reillement que nous n'avons ,jamais

Meu deux fois un mejſmc homme, un
rncſſſme ειιιιιι:ιαι, ιη· une tnt-ſmc plante;

?parce que Yestte de ces εΙιοΐοε,οοιιΙαιιτ

toujours ſans jamais _faire fermenullc

…pamdepuis que nous les avons veuës,il

! est ncceſſaitemëtatrivè quelque chan

gement en elles , qui fait que lors que

nous venons ales revoir elles ne _ ſont

pas ,tout a fait :ΜΑΜ qu'elles étayer-it,

,quand HOUSICS viſmes la derniere Με.

› Μ2?δ.. ΓυρετετΙο Dieu étant ?ειιιι€,66 ne

PcrdanríÿàmaiS :άρτι κια α: qu’il étoiſæ'
ſi ſſy-ÀÎÏ-acquerant Γεω de nouveau , qu'il

ιιΈιιΠ ΡΜ ,est toûjours meſme de nc
Ccſiſſtrè 's ſi bîienque c'est de luy propre

` ' ι ~ ~ Πισω,



βη!'Εβ2π I. Δ Timothée. 937

ment, que l'on peut 8c- @ως l'on doitZlÎÎP

dire , qu’il Eflî δού vient auffi, que le ſi

Λακκι propre 8c incommunícable , qu'il - l

ſe donna luy meſm‘e_,8c que nous avons γ .

traduit l'Eternel , &c les Grecs δε Κε La

tins,le Seigneur, ne ſignifie. preciſement

~ autre choſe, ſelon la raiſon de _ſon cty- ι

τιιοΙοἔιε :ſinon celuy-qui_ E. S T. _Tout

cela est bien vray; jeſavotxë; mais il

meſemble ,qu’ilne ſatisfait pas. Car

l'apôtre dit ,. non que Dicuñ c ſi βεί im- -…

znuable ε μιειιε qu'il estſeul immortel, '85 j

d.e vouloir nous faire. paſſer pour une _

mor-ale moindre changement, qui nous ι

arrive a ?φαιά ou des qualités, ſoit de

nos corps, ſoit de nos ames, ou du lieu,

Δ 'ου όιιτειιηιε, ού nous nous treuvons ;a

n'en point-mentir, il me ſcmble,que ' _

c'est Μιά un peu trop ſubtil. Que Δι- ~ ‘

.tons nous donc ? Νιοτοπε-τιοιιε, que les

'Anges ſoyent immortels ? Chers Fre

res ,ι ιο: confeſſe , qu'ils ne mourront_
jamais; maisjeſinie, que ſous ombre de 5

__cela,on puiſſe dire abſolumcn-gôcen' ‘

tout ſens,qu’ils-ſoyent immortels. End.

core que jamais un nœud n'ayt c'te de;

noüè , ce n'est pas a dire qu'il ayt étè ‘~

indiſſoluble.” C'eſt que ceux , qui .le

' ~ pouvsoyent,

  

l
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933 Sema” XL VI. …

Ροι1νογειιτ,ηεΓοιιι:Ρειε voulu denouët;

Et bien qu’Adam ne ſoit με Με::

avant l'age de neufcens tantdannees;
ſi ce n'est pas adire , qu’il ayt ότε ιπιπιοι

tel juſqtlesñlà. Pour \est-tc vrayement»

μιιιτιοττεΙ, σε ;fest pas είΪέε ό.β:Πθ point

-mourir S Il faut .de plus -tnezpouvoir

απορια. Les Anges. δ; les eſprits des

zhomlmcs Με tueur-font_jamais Πει Με

ή'. εεοκά. Μζέιιε-οε ιιιιΊΙεἶιιε montrent,

.jamais, vſſictent de la faveur de Dífiflz 5C `

πιο” dela ~ ceífi-tè deleutdnature, Puis
@με @με ειΕξτειειεοιπωειιεεμιάΜε Δ

. qÎ-?Çílſſzpourtoit- finirsëc qu'il est Με βιοι

ſſ zic a Dieudeleut: ôter, que deleur don

με: Δε Με ; &qu'il n’y a', &N'Y Peut_

&rie-n avoit ;dans la choſemeïſme : ει”

— zempeſchxzqtſelle ne perde ce qlſCllW

receu-ËJLOS Aînges donc-acer égard;içnccñſens ne ,ſont pas ~Îmfli0ÏEÇl55 ΡΜ

. @αφ n’y aquCJa-VOlOntèzÏIíſſ-'la main' (Le

;Dieu , qui ſſïklesztïmpeſche de mourir : δε!

ζ! qui .leïsjfaic- κτιντε,8ε εεε Γο.τιεεεωΡΡ"Υ

.Ϊ όΙ:ΜΒΒ617,δό qui 'est hors d’eux“m<‘.>ſm°5'

noël ſeulement Μειιτ Γε τοι: poſſible de

~ mkziurinmaisÿce qniſest bicnpluè α Η Μ”

*~ ίε°εσιε ιιιεΒιιε5Βοφο!ΗΒΙε de ne με

:σιοιττιμ Πρ Βις.ιι-:1Ι εε εΙΈ.ιτειιε autre

L_ ε . b ment.
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ι ΖΙΕιυέ::·ε Ι .' Δ: Timothée. ι ο” _ Ι

@που (Σεπ comme nul ne luya donnè ΟΜΕ;

ι Ϊει vie ;nul ne peut la luy ôter non plus. W'

Supposès fout ~ce quïlvousſſ plairazDicu_ -_ l

_étant estre neceſſaire, ileü-égale- ο

γιατιι; ιιιιιιοΙΙΙΒΙο , 'qu’il -ne ſoit point

@Ιου ,ου qu’il ne ſoit point .vjuantſi

Ainſi il faut avouër , que l’Apôtre a eu
ſiraiſon dedire , qu’il est ſeul. immaſſrtel;

puis qu’iln’y a que Μ” qui @ο ,l Χάο ‘ ο

_BC l'immortalité de ſoy-_meſrpc ê; pa ſa ι
ιιατι1το;ειιιΙιοιι que hullecreat-ure ne la; ſi ο

~ 'peut avoit , que pat le don &ſi οπο;

grace dcÎDieu, qui daigne luyen «Με

ιιιιιιιιοι1οτΙει poſſeſſion, Mais icy il faut

-Ïajoûtef _ce (μη: ſay diten deuxieſine

~lieu,queles_par'olçs @ο δ.ΡωιΙίἱΒτιΙΗοΜ
αποτο ΡΙιιε,οιιο cela. .Car, il ne dit pas ſi

Ι ſimplement, que Diezëÿïimmorzelgll dit

qu~’z~l~4 ſimmortalitè. ΙΙ entend donc 1101i
ſeulement qu’il est immſiottelſſltly meſ

πιο , @Με @Ή ειΙΙἰττιτιιοτταΙιτὲ_οιιιίοο - Κ

οποιο , pour la communiquer aqui il

luy plaistscomlne quândMalachie dit, AM4,

qxſily .Wait abondance ffóſſïit e” Die” , il 1 Ι'

@entend qiſilen avoit οποίο οσοι· αι ςΙοιιῇ- '

.Ποτ οι ΡΙυίἱοιιτὲ ;pour former δέ γΙνΙΙΙο: ,ι

plus d’_une~ perſonnejsïl eustxroulu S Et_ - ‘

commäquand Eſayç nomme Ιο Christ,

Μ le,
, ο ¦ · η ο #

.χ
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Ωω. le Pere a"e’térizitè, il ſignifie 8L qiſilcst

,V I.

Σ.

erernel luy meſme, 8c qu’il a l'éter

' IN. 9. nirè en ſa diſpoſition , pouren rendre
particſſipans tous les hommes de ſon

Ι bon plaiſir. ΟοΙΙ: ce quel’Apôtrc cn

tend pareillement en ce lieu , Βία”

ί”έπιππω!ω·, Ι:“είΗιάΙτο,8ε 'qu’il est im
ſimortelluy meſme , &è qu’il ala vie,ëc

.l’in Orruption en ſa puiſſancespourla

 

I

donnera ,tous ceux , dont il estDicüz Υ

qui ne meurent plus , mais qui vivent a

luy erernellement par le don dc ſa gta;

ce.Et c’estce qui n'appartient ΗΜ Μ;

étant évident qu'en ce ſens il est le ſeul

quiſiſayt ffimmarta/itè , nul des hommes

.ny des Anges n'étant capable ny de vi

'vifier unecreature moi-remy d'en con

ſerver 8c maintenir une mortel-le dans

Ι une vieeternelle 8è imperiſſable. Mais

lZApôtr-e aprés avoirélevè Dieu au deſ

Τικ de Ιαττιειῇείὶὲ de toutesles puiſſan

ces de la terre 8c du ciel, &è apres luy
‘ avoir donſſnè une ΙωωοΙ·ωΙΙτὲ,‹μιΙΙε ſe

Ρ8.Ι'ΟΈΓ2.ν€άΙΙΙ8 toutes les crearures,

quelque *hautes δε ſublimes qLFCHÔS

ſoyenir, ſentant bien que' cela est ω· '
απο infiniment auſideſſeus de ſa gran

β: ιπ,7ΙΞε- τ:Μΐ ω, ε1ιζέ! ΙΜύέιωικε lumiere)

· έ::πε:ιβω#›

μ_ ›'

ΛΑΔΙ” ,f ____-



  

ſi” ÎEPitre I. de Timothée. .

immfliblç , ώ· φα· κα! Άν hommes ne l'a chap.

-veu ;xy m- άρια «Μ. Cest en_ vain,pour V l' . 1

ne rien direde pis, que quelques uns ε

άσε derniers Grecs , * &quelques uns *

_ _ _ cammmeſme des Latinsſlî ont pris d’1cy oc-z-alñf

caſion de s'imaginer je ne ſcay quellezÿff”

lurniere increée , ' p eternelle, ε1ι3εΙο./ Τ ·

gloire dela Majestè de Dieu , :με ῇετ-€Μ8·

, , ε! β,τα hors delle meſme ,- comme nous 52x25_

voyons briller, &t; éclatter 'du εοτρε εΠω (ΜΕ

Soleil la ſplendeur de ſes rayons; pre- XJ',

τςπάειτ1ε (μια c'est la lumiere inacceſ-Prtww

ſiblc,où &Paul dir,que Dieu babite.C’cst;;~,Jo'z_
une viſionſſôc ſans aucun fondementflëvxm- l -

SZ de plus ὶττοΙΈὶεμἴεβε Πηρα: , 9ι1έαι; î l ’ …

feint qubutre le Createur” y ayt quel- Ôl-s-r.

que choſe au monde , qui πήγε ρο1ιπζε·"ό”

έτὲ ετσ:€. Η: τ1ΈΗ:ΙΙΙ16 με non plus ‹:]1-ὲ

Βιιε de grand' conſidération Fexpdſi- :

@σε de ccux,qui prenentcette lumíe- ê;

re , Où Dieu habite , pour leplus haut a ‘ ε ψ

de tous les cieux , où les Εβςει1Χ[οηε

habiter Die” dam le troſim' n'a-glaire, quïñils _

appellent, 8c diſent qu'il y a une grand' _

lumiere au deſſous; ;ſonge ,- @εφε fon- _ Μ

άσοι: ἰτηΡεττἰηετηττιεητ ε. Μια οτό1ιω1-ε Ϊ

_. __,__.-Α·-;-_ _<°_”

ι»

@Μή

τε,ἶιιτ εε ειτε dit Danieſſl en [ι:ετεύεΙπό%3”-ι·

M _ . ε' ·. — π. . ›(

τι·οτιε , Πω: !»ιΜπιικε demeure, me; DIM; ſi.

z_ . î ~ l’Apôtren - ~'

ε ζ 'ï ε ’

— o

 



 

9Φ29μ *î SemïéziraX-ËL-VI-.ñ _, v

' Βξ17=Ι::= ΕΐΑ-ρότεο- parle ſimplement, 8L
— " bonne ſoy', le langage dcPEcritiſiifciquí

prend ſouvent le mot-d'habiter , pour

γ είὶτε ίετιπεπιεπε-86 constamment, 'ou

< ' en un meſme lieu , -oudansuiimeſme

état» &dans _une meſme diſpoſition:

Δδ1ὶ›ἐ‹:ιπ_ςιι'‹ει·ι diſant, que Die” habite)

me lumiere inacceſſible, il ιΥειπετκὶΜε

!εΒοίε ,ſinon qu’il eſiË εόπί'εαΜΜΒϊΒ6

’ ſi__et’eſiſſrnelle'm’eut dans ί1ηεΙυπι1ετεΠ gloj'

rieuſe ' 8L ſi τεἴρ1εἱΥὸἰΙΪαιιτε, ειι'Μ'είϊ

Ϊ με poſſible ει·ΓΙ1οἑι1-ή1ε·-ᾶ2εο approcheri

?flop αμεα με:: επι la τι1είωε(εττε,ευθ18

' ' Pſalmiste-chante, que _Dieu .Fmvelopjït

s de lamicrecoÏ/eme-&l-'unïukeñfemzwt. Lima

ge ou laërnetaphore estdífferente ;YUÜË
/ _ priſe du logispù on habire,~ct8L 1'ειυττωή

~ ε l'habit, dont on ſe couvre; ΜΜΜ:ω”

de toutes lesdetlx estineſme-z que 13

majesté de' Dieu est toute pleine SŸUÛC

ε ίὶνἰνε ά. Η έι:1πεεΙειτιτε Ιιιω1ετε,ΦΠ

' ε ΜΗΝ: & éclate δε toutes parts de ſa

nature glorieuſe , que nulhommc \l'en

Ρει:ιτ-Γοΐιτεο1τΙἑιἴρΙετιὸειἱἑ, υγ Μ Ρ0°_

πατε: Ια;άιετνε&ϊΙα Cest ce qtſ-EÏËÎYÊ

nous a vou-lu apprendre dans cet-te m3*

î gríifique viſion', qu'il décrit dans G

chapitre_ fixieſme de ſon líVſGzOù il FAF.,

-' ε .. ’ quô

ήΑ_ 4. μ ÿ Ή
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.8'κά!'Εμπαε Γ. Μ ΤέωυΜέε. @ὅ

φεΙοε·δετεΠοε meſmes ſe couvrent le 35W
viſagede deux de leurs' fix ailles , en" Ι' ſi γ ,i

volant a lŸ-entour de ceîhaut-ä ſublimcyzóïùzz.ποσο , où le Seigneur étoit affis z com— Π- Ί

τω: ne pouvant* ſupporter lagloire de ρε - l ·

lumiere. Ainſi_ cette famine', άουτ ΓΑ

Ρὁττο Ρ:1ιτΙς, n'est autre choſe au fonds,

queſadorable beautède Dieu, 8c Fin

compreh-enſible perfection de ſa πιατα

τε,ειν€εεὶιιο Ι”ὶηἴαΡΡοττειβΙο' merveille ΣΧ

qu'elle jette dans' ſeſpritgde toutes les l_

creatures , quiveulentlaÎcontemple-r. - Ι ' '

'Ceſt la gloire de cette lumierezqui fait, zque mzlîlzorlime m* lé-'Uidjamzz-LS', é' que" _ ,

mal m' [Epis-ut voir. Ce~n’e-st pas qu’il ſoitſi ' Κ

οαοΙ1ὲ dans Fobſcuritè de quelques τό

nebres eſpaiſſes, impencttables anos:

yeux z Αυ contraire ilest la lnmieremeſí ζω" `

maé' έ! πϋπιππ||ε: ιεπεὐΜ· επ Ζηι| (Σε: ſi

n'est pas non plus , qu’il ſoit éloigné de

nous,ſe tenant en quelque' lieu (Ècartè, ~

ſans jamais approcher des lieux de

nôtre demeure. Non :‘ Il ;ſcſi PM loi”

de ?kawa-deflow dit- l’Apôtre- 'ailleurs ΐἄ·:;|·

οιηπιτΜ)«κω·ωοπ.τ νέυά>ΜΜν·υσαέπι ό· 7. · '

offre. QL-ſest-eedonc qui nous empeſ

che .de levoir? puis» quülz-est ΜΒ

ñ Μακ 86 Π ρεεε ὰ: ιιοιιΩΘ'€ἴίἰΞττορ ι·ϋ

ξ ._ ’ -' l _— che
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_ 'Barman XLVI. "

che abondancezñde ſa 'lumiere-meſme.

'Car les objetstrop 1ΕΠΠΙΠ:ΕΠΧ,δ6ττ0Ρ

έεΙειταιπ5.όΙσΙοιιϊΠΈπτ.1ιοεεοτευόσιτπ::ιε,

auſſi bien .εμε πω (σκ ΠαὸὡΠ1τἐἀ0

nôtre eſprit ſe treuvant' comme acca

/ Νέα (Με Ια peſanteur d’une trop [Μαϊ

7 . ὅ .

—~ perfection." Comme νου; νογθε, .que

le Soleil »θεο εμε ce ſoit la plus viſible

detoutcſis Με créatures , 8L la plus uni

verſellement expoſée aux yeux de tous

Με hommes du .monde , ne 'ſe laiſſe

pourtant voir, ηγςρι1Πο1Πτε a pcrſon- É

ne ΒΙσι1ιχφετέιδοιπ 8L distinctementsôä

ñ ſaſſlumieræzſſſik ui nous fait Voir toutes Μ

autres choſe ,- nous empcſchc de Η?

· .bien Voir ΙιιγρπτΓιαπε , 8L le defend des

‘ efforts, &de la violence de nôtre cu
ſſ rioſitèſiôtantla veuë auxiinpudenſisíqui

sbpiniârrent ale regarder. Il en ;ſi de

meſme de' nôtre eſprit a l'égard de

Dieu ,le vray. Soleil de nos ames. Il

- n’y a rien de plſſſſu-s- intelligibl-c , que 11172

 

8C c'est _ſa clartè,qui nous-fait entendre

.les autreslchoſfes; ‘Mai’s Γε:Χοοε ιτιείιτ16

de. ſa lum-ierez-&de ſes perfect-ions !TOUS

_cblou'1~r,8L— nbusernpeſchede le POUVOÏP

Comprend re, Aureste l'A pótre nc Paf" —

lcη »les Hommes , que pendant qu'ils
_p ~ γ . ~ . ~ ſont

- 7 . ω . u \ ‘

..-_ .. ma.] _ .- 7



  

j ſhrÏEpitre I. a Timothée. _ 94,5_ κ ‘ '

ΐτ2ττττ:τι Ια εεττ:: , νείτιιε de cette chair-Chay;

mortelle -, δ; Ποπ de ceux , qui vivcntfi VL

des-ja dans lescieux avecque les An

ges, ou_ qui étant glorifiès ala ſeconde
Fvenuſſë de Νώε Christ φατσα: Dien ainſi

comme il ç/l. Car encore qu'alors meſ— _ ,

me Γς:Χττεωσ _άτΓρτοροτττοι1 , qui ſe ;ſiſctctſi

ττώιινο απτο un objet infini &è une in- , ' l

telligencmfinie , ne ſouffrira _pas que κ .

nous le puiſſions comprendre _entiere- ſi Y

ment_ δ: ρτιτίαττοτήετιτττειη-τ y a que nous'
le verrons_ a nud; ſans _voile 6c ſans ſiſi 1

cnigtpeſtel qu’il est νοτττειΒΙοττιςτιτ ρτι-τ.σ.% ` τ
ſivers ſon ΕΒΙ1ί?:,αιιΙτειιςτιετττατητοπειιμ:Ή· ‘

nous ;nel-e voyons τιιι”οΒίουτέτηςτττδε -

en partie. Mais FApÔtre conclut ce Δ

diſcours des merveilles de Dieu par

uneglorifiçarion, A [u] (Ÿditillſàitglozſiſ _

re z-.ÿzfàrre .ftEſ/“íe/ICJ , ſouhaitant ,que ſi

l'honneur, qui 2ιΡΡ8.ττίΕΠβ ει' θ. grande

8c ſouveraine Divinitè , luy ſoit rendu

- aux ſiecles des ſiecleslpàr les Angesüyc

par les hommessôè que [ειβτσιτοττρ

Ραφ:πε' ſoit pareillement reconnue) _

crainte &c adorée ajamais par τοιιτέε ſſ ' \f

.les creatures , &c il (ſiëelle ce religieux τ ſſ

ſouhait par un Ame” qîeila dire , Aigzſi 'Ï ~ .ſi'ſi

ſhit il; parole ΕΒττιϊτ1ιιαίοττ.τεττμ1τοτς··ετ ~ñ i

I I.- Volume 0 τ: ο î -ſlîcniture \, …

î ι

j ſi τ τ! › μ. ~ ſ-A-ñwſi**
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94.6 ſſ Sema” XLVI.,

- Chap- l’EC~ſſriture 8L a l'Egliſe; rSL-quiſſest laΜ

Ι VI.- v

|.

.ειπε ordinaire de nos prieres, 6c de nos

benedictions. C'est donc cc grand
- Dieu , fi haucemeſihc elevè au deſſus de d

routes les grandeurs , terriennes δ: co

Ι6Ρεοε,ε1ιιΙ montrera , c’est a dire qui fera

Voir a tour Yunivers, ſſapparitiondezzätre

Seignêſſur 'IeſMÇhrË/Z e” fl; propre ſhiſwffl

‘ Ne penſes pas ,que ce ſoit en vain ou

pour στων ίσα langage ſimplement:

qu’il ayc ränt ipfistè a exaggercrla Ma

jestè du Seigneur. La choſe qu’il nous

promet, est fi grande , &c ſi admirable,

que pourznous la fairecroire &eſpe

rer , ΙΙίαιιτ Ρτε:Μοτοωεω αΙΙΒοτω”

πω cœur-S la foyde la puiſſance &dc

- la Majestè infinie de celuy,de qui nous

Fattendons. Car la derniere venue'Christω @φάτε Ραπ changer \oncle

tard-u .monde ;depuis le plushaut des

cieux Ïuſques au plus bas &claſem

ſ Ι . .` Ρφιτρτοπι1Γοιτεττη un moment lc gen' -

' je humain cougenftieznpour j-ugcrœlfs

les hommes ,- 8c en plonger une μακ

άα_πε Ια ειιίοφε , . 8c. eflever les autres all

deſſu? des cieux , tout cela dis-JC ε

πωσ oeuvre (Ϊ τξΙΙΙι>ω,α ΙἱἀἰΙΉΩἱΙΦΜΙΙΙΙΙ

1ΐγ ει ςιιἶυιΙΒὶω, κι que IÛAPÔËÃÔ. ΠΤΙ·

-...-ι-.ω..-._..-,.“..μ Δ. LJ"



  

[απ |'Ερέπε I. Δ; Timothée., '947- ,

l’a repreſente , qui ſoir capable dC-ſcnchapä

xecucer. Ioinc que pour affermir (Μπεν Σ·

cette eſperance, Timothée 6;_ les auſi

tres fideles , qui _vivoyenr alors,il écoic

neceſſaire dbppoſer la Majestèdu Sei—— _~ '~

. gne ur,, qu’ils ſervoyenc , δ: :Ισ εμΙΙΙ:_οβ

ροτογετιτ εε8:εωό. Ι:Ιοτ1,ειΙ:ι "απομα»

- pe_ des tyrans δ; des profanes-,L qui

en combactoycnc la foy. Car en ce ~

temps—là toutes les .puiſſances de la'

terre perſecuroyent l’Egliſe ſ5 ΒΔ ίση;

.ombre de leurs τάοΙ1είΙοε,8ε de leur ειιι-= · .Ι
;τοτΙτἑ,δ£ οι un mot de leur ſiprercnduëfelicitè , blasfemoycnr inſolemment le

pom de Dieu , mépriſanc audacieuſe-S'

mentſa religion , δε ε'Ιτι1;ι€Ιωιητ ίοΙΙο-έ '

:Παπ , ςιιΙΙΙΙι'γ @νοκ nulle Majeſté au…

_monde , plus haute n’y plus heureuſe;

que la leur; SfPaulpour_ guerir les fidc- 'Η:_ Ι
les de ce ſcandale , 8c l'es munir contre Ι

ΙΙ z ;l'illuſion de ce vain lufirc, 8è Les πτωση

τοστ ..enſemble contre les menaces_,les cruaurès des perſeeute-urs , leur rca

preſente' labearirude , la grandeD1386 -IË
. gloire adorable de ΒΙοι:ἔ v_le ſeul ντα?

Μοπειτςιιε du monde , quoy qu'enſenc lesmondainszle @Η Μωβν:ο.γα8

Βαε:πτάΙμιο δ64ΙΈΙΙ.1°2: Ιοαιωε , δ: μὲ. ~

— = ως ι @ουτἐ ~

.l

ι

κ Ι
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_ Μι» · ι $ωπκια2ΜΠ., Ϊ

@Με άσυι:.ξροστίει (οι1νεταιιιοπιιιιιιιιιοο, 86

' νΙ°- ι κι'.σωσιαγτιιθ_άισινγ , σουτ Ια ίο!ιειτὲ:Βιιιιιτιώσιτειιιτθ:,άσιιιτιι ισιιιτ,8ε άσοι Η !

_ Βιιτ·ραιοσκευμ σΙσισε:τΐενειι:ιιτοιιιι ]

α ίσει.σε·._ισιι Ε-ιιε;- Η τεστιιιισ ιιιιΠιιιόττο -

ισιμωιφεωιε πόσο ειιιιοΗιὲμιι ιι '

(ιιιιι.εισιισ Βιι:ιι_ωοαΜτιι ι'αρμιιτιοιι άι: `

@Με ειι/ξι μφτερώκι δώ: ει άιτε

ατιτσιιισε,σιι”ιιειστιισιιιιξ, 86 σιιιιι1Πιι

εσιιιιιι ; ειδα έιιιε Η α:Ιο. ιι'ι:Ρε με εικοσι

" ` @σε ,ιισιιε ιισ ιισιιε ειιιροιτιοιι5ι%Μ

_: ] Ϊἴοιιρςοιιιιοι ο·ιιίαΈσι;,οιι Γσιιαι1100ιιω

-. Μ; ίσιο (μπι α :ισ ισιι Ε8Ιιίι: .ι τιι€ιιεςιιβ

. ι;;ιιι€σιιιιε ό.σιις:σιτισιιτ ιισε άρτια ίοι18

Μετο8ισε άσ Γαίσ.8σίιο,ιισιιε Μ, ιιιιιιοι€

ι Ιει,ρσιιάιιιτσ δισ ίσιισειιντέιιιουείοιι

Ήιτσιι·ιιιιτ άι: _Ι'ειγστιιιιειιισιιτ ,ι σα: ιι: Μ·

ι _ε-ι3211τμΙσδιεκιστιιισιτ ει·[σεΑρέ>Ει6$ιψιέ

Π! Ι α π'αΣιω: οι ιιισιιε -ιάεἐευιιωιβπο`ἰιιι#ι#ιιι

/ ' ¦ 7· ° σ' Μ;"βψω ι,ισπε [ε Ντε ιι·ωβι Μέι

αι ι Ρκφρτογαφασ,_ `Βιιτσιιε ΓειιΙειιιοιιτιοιπ

ι ° _ .ισ ιισιιε ρτς:ριιτι:ι: ιι α; Βιιιιιιι Μπι έκ

‹ ι κι;» ιισι1ε_ιιισιτιο αι έτειτ-ε ιι'ειι·ειικ

20ιΕ1τ+ίυτριιε. ι , @ωωιιωρειιυιιειιτι

Φις: Ασε-εφφέ ισγειιτ ` ιιισειι2Φωξτ

τσιιτιπέσε @Με σκι; ιχι2οιιω Π: σε·

σιέειιι; άι: ; των σε: σοι Ισε ιιτι;αι:ιιι: 4 Η

ισ ὅ $Φτισ›8‹: ίωτειι€ρισιιιτε·άσ μια: ιι “πιω

ε” κι . _`ιιοιιισ

σ

  

Ώ
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/ἱι›· ΓΕρέπτε Τ. ΔΤί;Ι80ΐ/τέ8. - με

7 Ιιειιτε Ροιιτ αΙΙετ αΙαιΒτειιιετιτ αιι εΙενατιτ (Με,

σε Ιειιι· δειΒιιειιτ. (Ι”είτ α σιισγ σου" 1"

οΙσΙἱἔε αιιΙΙι εεττε. ιιιαακιΙΙΙσιιε ά·εΓετΕ

Ι Ι Ρτιοιι , σι1ε·ΓΑΡόττε ιιοιιε αιΓαιτε-τΙεεε : _

ετατιεΙ Ωιω, (με ιιοιιε Γετνοιιε. (ζω μας

σιι·,ΙΙ εΙΙ: 1ε Γεω Ρτιιιεε,Ιε Ιὶογ τΙ.εε Ιὶσγε

σε Ιε $εΙετιειιτ @εε δειΒιιειιτε ; ανεε

σιιεΙΙε τενετετιεεάενοιιε-τισυε εΙιετιιΙ-ε

πετ σεναιιτ Ιιιγ;· σιιεΙ Με άενοιιε-τιοίιε

ανοιι· τΙε τιε με 1ττιτει·Ιεε γειικάε Γα

ΒΙσιτεθΙετειι1ιε ανσΙτΙιΙειι ταιΓοτι Δεεπε

ετιετ·αιΙττεεΓοΙε,, αΡτέε ανοιτ εοτιίΜετΕμ '

Ι ειι Γοιι εΓΡτιτ Ια 8ι·ατιάειιι· σε εε 8Ιοι·Ιειι:ξ ι -,
Ι/ ΡτΙτιεε ; Βιιέπε π· επι2:Μπαέτ έ Μ; σε: Μεσ π” Ι

Ι ;έσω.9Χ()ατ ετιεΙΙετ-ΓαυτςΙΙ ραε είττεεΙεα - Ι Ι. -

Ι ΓεΓρετέιτιειιτΙιτιιταιΙ σουτ ττιέΡτιΓεε σιτε ι - έ

Μαῇτείὶε ΓΙ·τ-εττιΙιΙε ε ·ειιιΙ εΙενέε αιι σεβ ι - / ε'

ιΙ_ Γιιε σεεωεΐειι:ε , δε· ετινιτσιιιιέε σε Γεε -

ΙΙ αιΙΙΙισιιε εΙ'Ατι€εε , εσιινεττιε τοιιτεε Ιεε

ΙΙΙ Ραττιεε ‹:Ιε ΙΐνιιΙνετε,εσιιι τΙ.ειιτΙεεεΙε$

ιιΙΙ -4ιιετιε ,ΙΙεεΙΙεεΙεε ,· σε Ιεε τεττιι›ε επ ία

ΙΙΙ ττιαΙτι 2 8εεεΙστιε Ιε·ΓειιΙ`τεΒ-αττΙ ΒιεΙΓε-·8ε ,

τα εσιιΓοιιτΙτειιτεεΙεε Γοτεεε σεε ρειιρΙεε . ·

ΙΙΙ 86 σε Ια ιιατιιτε 2 νικ ΜαιεΓεε;σιιιστε

ΙΙΙ Γετιτε αι:ιαέΙεΙιστε , σε αιισεσ.αιιε-σε·πύιττε·

ιιι6 νιε,νοιτ ιιοεαέτιστιε ;·Γσπισε ιιοε οσε-οτε; ' ,

Η & εοτιτιοιΙΙ ιιοε .ΡετιΓέεε σε' επ τἰετιΙε · ο ·

ΙΙΙ· εοιιςε σε Ιεε έετΙτΓιιτ·Γοιι ιεε8ΙΙΙ:τε .Γαιίε· '

Μ' σου α' «με
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› -9€ο ο _ ' .ΜΜΜ Α· ι τη.
·ξΙΓρ εμε τουε Ιεε:ιττΙΠεεε εΙε ΙΙΙιγροετΙΙΙε Ιιιγ

' γ' επι Ρυ1ΙΙετιετ1εο εειεΙιετ 9οιιΙρευτ Με Ι

ότε: Ιε5 ΒΙεπε ό: ΙΜΠε 5 οι α'έ:Μπε ΗΜ

Ι Σ. α : (θά εοφ: Μ Μἔεβσ? (:τοΙ€οοκιέ «Μια

3- σε Βτ:ω‹Ι Ι)1ειι , ΙΙτετεε ΙυΙετι-αγωε:,86 ·`

- . - ' Με ετειἰΒὲιοο5 οσε ΜΥ. _ @ε Η ετώπτε

ι πω” εΙΙΙειοεΙιΙΙΙε ιΙε τοσα: οικω ετων

ω. @ο Ιε_νοοε ρτΙε ,τμ :ΙενοΜ-11οι18

ετοΙοεΙτε ε ΙΙϊι1οιιε· πινει-ο; Ι'ΙιοΠιπειιιέ

εΙεΙΙ:ε ο ΜΙΟ .%ε ΙεμιοικΙε ΡΙ;ιΙΙΙ·: ΜΙ

' οι:'1Ινοπάτα; ωστε Γεείο:εεε82

° Αν 1*ε8ΙοτΙΒε ο;; Ιο._ΙΙ11ΙΙΙ:ΙτυεΙε5 δε ἔἔΡΙΟΙ'Β

| , Ια οοπ1Ρε ςΙε Ιοε -τ=ΙεΙιεΙΙε8% 86(Ι€ ΙΙΙ

- _ “ _ =;ΒςαΠ€Ιωτ8- ΕεΙΙ)Ιει: οπο ΜΙΒ 9κΙοϊ0ω Χ

Ι κ ” 1ΦΒΙΙΙ.`Ι·ΒΠΙΜΟΠ(1ΡΙΠΒ.8Ι“2Πό,δζ ΒΙυε :Μη ]

_ ε' / Εκ ΡΙιωμτΙΙΤεητ, 8ε μια Ιιειωειπ›ω ΙΙ εΙΙ

` ΙειΚογο.ε- Ι'υοΙνετε ε·ΙεΙΙ07-8ϋπ ω”

- εποε άε·νοε Μοοέιτουεε,θ ΜοΔΙΙΒΜ

Ιω ·δουνεωΙιι 8ε · Ιε νότα: ε ειιΙ @Πε .

«Ι4ος1εοτε αΙΙ:ετΙτεε 456 Με: Ιευτ εατιω

. ΒΕΕ:Ιω·εΙε νόττε1ΒείΙΠεΙ ΜΜΜ” κ

Ι Ι Ι ΙΙ νοοεοπ εγώ; νοτιεπε ΐςειιΙ:Ιεε 11ΐ6τεΙ

' υπεΙΙενευ τω” τω οκιΙτε;86ΙΒΜ (ΙΜ

Ι Βερετωετττε@Με ειιΙΙΙ ω'αττΙνε ΜΙ·

οοΙ=πεπιε ΙοάΙ: ΙειΙι1τει1τε. ·νΙνοΜ @ΙΙ *

Ψ Ωκειτιεε ιπεε Πειτε , (οσε Ιειρ:στε&Ιοπ

μ εΙε εε-$2εκ-Μπεκ _@~ ή»! Μ»τω» Ν: '

ηοοε εΙοιτηοοε @Με Γουεγ › @Πε

Σ ΡοΙΙΙΙΐ7 γε ξι -__ε

. . . η ' χ, π ›

. ΙΙ. ...εμε ι (. έ



'ιές-$ων-Ταν - Δ 7 α

Υ

Ι
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Ροιιιτ Γοίίαιιίατ. Άγοτιε Ιου: 88 ιιιιΙι; €_ΙΙ:Ρή

τΙανειιιτ Ιαε γαιιιι ία Ι:αειαιτιιιΙα 8είοιι Ιω

ιιιοττο.ΙΙτα. Οι: ιι,αΙΈ με Ροιιτ ίογἔιτιαβ ι · τι

πια ίαιιΙαιιιαιιτ, ιιιιΊΙ Ιαε ροίίαιΙα. ΙΙ απ

ίο.Ιτ Ραπ αιτοιιε ίαε ίατνιταιιιτε; Ετιιιια

ααττα Ιιιιιιιιατα ιιιιιαααΙΙΙΙ:Ια,οϋ ΙΙ ΙιειΒιτα,

κια τιοιιε ίειαα ροιιιτ ΡαιιΙτα αοιιι·α.€α.

Ιαίιιε αΙΙ: ίοιι Ιτιιο.8α ; (:οτιταιιιΡΙοιιε Ια

ΙΙΙΙε; ατογοιιε ατι Ιιιγ,86 Γαιτιιό1οιιειαιι Ια

αοιιιιοιίίειιιτ,ιιοῖιε α0ιιιιοιΡιτοιιιε Ια Ρατα.

Ευ νογειτιτ Ι'ιιιι ιιοιιε ιιαττοιιε Ματια

@τα Με μια: ιιότια ίειΙυτ;86 Ια πατατα

ιΙα Ισ. αΙιαία τιιαίιιια τι:: ίοιιίίτα με , ιιιια /

ιιοιιε ατι ο.γοιιε ιΙ'ο.να.τιτα.8α.Να ιιοιιε ίιιί

ΗΒΗ με ιΙ.'αΡετα Ι:ιατι-ΙιαιιταιιΧ , 86 ιΙα

νινια ατατιιαΙΙαιιιαιιτ9 ΙΙ ιι,αΙΙ:ρειε ΙιαίοΙι·ι

Ροιιτ ααΙει, ι]Ι18 νοιιε νογαε Ι)Ιαιι θα: ει.
ΗΙααιΙέε-αα ΠααΙα , οι ειιια`νοιιε Ραπ-Ι

ττ1αε ί:ιΙιιιιιΙατα. ΩιαγαείαιιΙαιιιαιιτ απ

Ιαίιιε (:ΙιτιίΙ , δ8 ίαιναε Μαι: ίαΙοιι ία

άΙίαιρΙιτια,αιι τσιπ:: Ριατα , αΙιειιΙτα, Ιιο

1ιαίΙαιὲ: 86 ριιτατα ; 8ε νοιιε ται:ανται ω

απ· νοιιε εΙαΙὶι:αι. νότια ίειιιιι ίατει ιειβ

`ίειΠέα. νοιιε Ροίίαάαται ειιιαΙι:ιιια Ιου::

Ια Μπι-ααα: δΕΠΠ1Ιϊ10τταΙΙτα απ Μεσιτι

τιιιιιιιοιι ιΙιι $αιΒιιαιιιι, α Ια Ιιιαιιτ,8ε άριιιε

Ια ιογα ιιιαιιο.τιαΙ:Ια 8: εΙατιαιιίἔ ιΙα ίμ

ι ο ο ο Δι ·Ιιιιιιιαιια
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Ιε:,Βοχάο Ι'ιιιιινοτε ι·Ι€Κογ 8618 *Ρ 4
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4· Περειωεττω ῇειιιιειιε ειιιΉ ιιι'ειττινέβ Μ",

@ιιιιιι€1986 Με ωιιτειιτε. `Ήντιιιε οιι€ι ι
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Ροιιιτ Ι,οΙΙειιίει. ΙΑγοιιε Ισιιτ86 Με οΜΙ'ή_

6Ιενειιιτ Ιεε γειιιιι (ο. ΙιεειτιτιιεΙε 86ΐοχι·Ιτιι- .
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ιτιοπωΙιτε. Πε ιι'εΙΙ με Ροιιείογἔιιιεβ ι· - :·

πιε ΓειιΙειτιειιτ, ειιι)ιΙ Ιεε ροΙΙ.εάε. ΙΙ επ;

επ Ραπ ει. τοιιε (εε Γετνιτειιτε-ι Ετειιιε

εεττε Ιιιιιιιιετε Ιτι:ιεεεΙΙΙΙ:Ιε,οϊι ΙΙ ΙιειΒ1τε,

κιε τιοιιε Βια ΡοΙτιτ Ρετότε εοιιτει8ε.

ΙεΓιιε εΙΙ: Γοιι ιτι1ειΒε ; οοιιτειιιΡΙοιιε Ιε ·

ΡιΙε; ει·ογοιιε ειι Ιιιγ,86 Γετιιόιοτιε;ειι Ιε

εοιιτιοΙΙΙιιιιτ,ιιοϊιε εειιιιοΙΙΙτοτιε Ιε Ρετε.

Ειι νογειιιτ ?σε ιιοιιε ιιεττοιιε Ι'ειυττε.

(:”εΙΙ ειΙΙέε μια: ιιόττε ΓειΙιιτ;86 Ια. οποτε

τΙε Μ. εΙιείε ιιιείτι1ε τιε ί-οιιΙΙ:τε Ρειε , εμε

που; ειι :ιγοτιε ά”εινο.ιιτειἔε.Νε ι1οιιε Γαί

ΙΙτ-ΙΙ Ρειε ά'εΙΙι·ε Ιοιειι-Ιιευτειικ, 86 άι:

νΙντε ετε:ιιεΙΙειιιεκιτ9 ΙΙ ιι”είΕΡ:ιε ΙοεΓοΙτι

Ροιιτ εεΙει, εεε νοιι`ε νδγεε ΒΙειι ί·-αεε ει

θιεε·άέε-εε ΠεεΙε , η ε1ιιε`νοιιε Ρειιε-' .

ττΙεε Τα Ιιιιιιἰετε. ('.τογεε ΙειιΙετιιειιτ επι

Ιείὶιε (:ΙιτιΡε , 86 Ιετνἔ:ε Βιειι ίεΙοτι Εν.

άΙΓειρΙΙιιε;ειι :ουτε ΡΙετε , εΙιειτὶτε, Ιω

τιείΙετε 86 ριιτετε ; δ6 νοιιε τεεεντεΖ εε

(με νοιιε 6ΙεΗτε2. νότα Βήτα Πειτε :ειδ

`ίειΠέε. νοιιε ΡοίΙεάετεε 61ιιεΙειιιε Ιου:

Ιε Ι:οιι-Ιιειιτ 86 Ι,1ιιιιτιοτι::ιΙιτε ειι Ια οπτι

τειιιιιιοτι σ:Ιιι $εΙΒιιειιτ, ε. Ια Ιιιειιτ,86 ιΙειιιε

· Ια ιογε ιιιετιειι·τιιΙ:Ιε 86 8Ιςι:ιειιίέ άε Γ” -7

ε . σ” η ΙιιιτιΙει·ε
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