εειωωπ ·ΣΕΙΖΙΒΜΕ;
κ

με ΑνΜ'Ε €νωε4Πηι»
19. Π: βεω9 π» φαει αν: Ηω·ε& ή·β ρο
/Ιπππω έσωσε: ίϊ:πιέσ έα· βετο.
ιο. Ε: εἔωπἔσεω Απ, ἐ!σέπευκἰα]9ἔπωμ
Ε” &α»«[ μέ Μωβ Μετύω. .
πι; ::ύοβ,σ 72ι£7Φ£ἱἔ£Ι4/ἑ.9 σει ΡΜ άι· Οι”, ό·
Μωβ: η·ττΖωέ: #47 ία πω· Μπι€υ.
1.:.. Μ; υιιΜετεω Ισ Ζ)έεκβπ Μ!» Μω·,ωαπ47
4:42 πω: χω! κά· (€,νεπά:;|1ορ: σ» Βέφα.
η. 1Μπμιο, έ! ΑΜ φίί! Μ· άσ2υ·ιιέη:22 , :ΜΒ
Μωβ β›ι φαι βρ7ε/ωιωω Ι. Μ·βύω

έωικι Μ, μα, αΜσωπστβι βικαπ @κι
"Ή ::σ ί:: άει)·πέβ: μέ”.
- ,Ετ Ε Μ: Ε κ. ¦ιεθε πω:: ]π3ΐέσο.,
@πωπω Η ι·:Β ὸἰκ οι: ΡΩτουωο η.
8ε εοττπιπ Η :Η ρατἴεἱτεπιοπτ
ω": Η πιο ίειιποπ νο5τ Ισ ρα

ε:ΗόΈή Πποττπι·ιο ηυι'Η μ: τσίιτιοΙ€οσ
ςοττιΜου Η Μη άερ!ειιΡε , Ϊοἱτ ρω Με κωσ
εσωεσε ξιοπΗο!εε εμ1Ή εκοτοε (στ ία
· οοικ:πιΕε , Με μι: Με οϋειΐτπτιο:ιε εκτυ

ρΙΜια

Μ-___-.----ψ---ο____

.ΡεΕΑΥΜΕ Ο ν Ι,

Ι9.Ιι4ῇ.ι.ι. :οι γ

Ι
' Ι:ιι:οε :ιυ'ιΙ :ιοι:Ιονο :οι Γο:ιρουριο ιιιοί- _

κ

ιιιο. (Σε: ιΙιι'οιὶ μιεοο::ιιιιο οοε ρο:οειιι

ουΙΒοιιε :οι το ιιιου::ου: (απο: ου::
οι:ειιιυο:ε, 8: ::ουνου: του: Βου ου Ιου:ε
οιιιοιιε; ου:ιιι:Ι Ιοε ιιουιιΙοε Γ:: :οΙ:οΙΙου:
: οου::ο Ιοε Ι.ονι:, 8: :ιυο ιο Βου ου θα:

:ιο :υοί::ιο , ιΙ ΙοεΒιι: Μ:: Θεων 8: ου::
ου υιιο ιιιοΓ::ιο οουρο :ιο ιο. οοΙο:οιοοιιι

πιο νουε ιο νονου Ιο:.:.5.οιι ιΙ οοιυπιαιι:·Ιο
/ πιο Ρ:ουΙιο:ο :ιο Ια ΙιειιΙΙο: ο :ο::ιιο:ο::ιου:
ιι Ιο:ιιίοΙοι·υ 8: ου::οιυτ:οε δι:έε :ιο Μου:
ε: ιιυιε ου:: Εο)ιο:ιοιιε, ΡΙιιΙιιιιιιε , Ιου
πιοοιιε, Μοοιιι:οε , Αυιιυοιιι:οε, Α::ιΙιο_ε

οι ιιυ::οε :Μοιε οιιοο:ο :Ιου Γο:ιιιιΙο ω:

μοι: ου:Ι·οι:ιοιι: Ιοε υιιε οιΙοε ιιυ:ιιοε , ιι μ ;
ν ο 8:οιι:Ιο οιιΐο:οιιοο , (οι: ο: οοί:έ Δ:
Βιου φαι έ:: νο:ιΒο ο: (ο: ο:ιιιοιιιιε ου Ιου
ι:ο , οι οΙιοι:ιο Ιοε οιιι·ιιιιε ου Γι: ::ιιίο:ι

οο::Ιο :Ιου τι:: ιιοΡ:έ Δ: σου:: :ιυΓ:ιυοΙε ιι
Μ: Μπι: Ιοε οι:ίο6:ε άο Γ: Ιιοιιιο οοιι::ο
Ιουοοιιέ: Θ:: Ιοε οιιιιο:ιιιε :ιυ:ιιιιΙ ιΙ Ιοε

::υυι:,ου οιι :Ιο:ιιου:ου: Ιο:Ιιο:οιουοε; ου
οι: θονιο-ιιιιοιι: άοίοίρο:ου.ι ο: Γοε οιιίοιιε
ουσ.ιι:ΙιΙΙοε οΙιει:ιο ου ρ:ουιιοιι: σου::
:ιο ιο :οοοιι:ιι· ,ι οι· :ιο :οοου:ι: ανο:: (ον:

Ιυ$ΦΙΙι:έ δ: «Ιονο:ιου δ. (ε: ::ιιίο:ιοο::Ιοι
Νου: ου ο.νο:ιε οι: Έο::ιΙΙυθ::ο ο::ο:ΒΡΙΦ

οτι Ι:: :ομου:ο.ιιοο οοεΙυιθοορτιιε ο::
' `
"

.ΒΔ Πο
κ

μη.

$ειιΜεικΧνΙ.

ΒεΙιιΙοιιο , ίοΙοιιιιοΙΙοιιιοιιτ ιοΓιιιοιΒιιέο
:Ιειιε Ιοε ΙειιιοιιτετΙοιιε δε ι:ΙειιεΙο-ε μιο
· πε ό:: Ιοι·οπιιο , ιΙο ΠειιιοΙ , ά'ΕΙι.Ιιεει ιΙο

ΝοΙιοιιιιο , 8ο ρειτιοιιΙιοτοπιοιιτ σε σε

ΡΙοειιιιιο, οι: Ιο ΡιορΙιοτο Με :Μουτ
πιστη ιιιι Βτειιό. εΙοιιοιιιΙιιοιτιοιιτ άοε ίειι«
εεε Ρετ ΙοΐειιιοΙΙοε ουκ δ: Ιοιιιιε ροιοε

ενογοιιτ Ριονοειιιέ Ιο οοιιιιοιιιι :Ισ Που,
δ68τι:Ιτό σιτε 8τειιεΙοε οεΙειιιιτοε Π:: Ιοιιιε
τοΙΙ:οε. Πει: οπο σο ίσιο ουκ ευ ιιοιιιτΙοί
οιιιοΙε Ιο ΡτορΙ·ιοτο μετΙο Ιοι , ιΙ ΙοτιιΙ:Ιο Π;

ι·οοιιοιΙΙΙτ εποε εΙειτοπιιοιιι; :Ιω ΡοιιιιΙιἱο
πιει: νοιίοτ οΙο σο Ρίοειιιιιο , σε Η άι: μου!
ου:: καιει ΕΜΜοΖ »απο Βέο:4,4Ι€ΖΖυ:ο πωσ

ό· :Με τοεποΖἔ:: :Ζε::πε Ζε: π:ι:Ζε:ι: ε ::]9:: με
πω:: :οΖοΖι·Ζω:: Ζε :Με άι· :ε ρΖωο:οξ ο:: :πωσ

ἔΖο:ἰβιπ: :Ζε Μ Ζ0:2επεε, Ε" α; (μια ιιοιιε
νουε ενοιιε Ιου, Με Ιο κειτιοιιτογνοιιτ ρισ
ιιιιοιοπιοιιτΙο ροεΙιέ ιιιιο οοιιιιιιιιοιιτ

Ιοιιτε ροιοε οτι Ιε ίεΙιιΙοεπιοιι δέ οιιΙ'ε

όοτείιοιι εΙιι νοειι :Πιτ ; ΡοοΙιέ Ιιετειιά,
86 ιιιιι εΙΙιιπιε ιιιιο Η ;έτειιτΙο ιιιεΙιΒιιετιωι
όο Βιοιι οοιιττ'οιικ,τιιιο Ιοε Ποξιοιιι·ει_βοε

Ισά-ε εΙΙΙοιιτ , οσο οΙοριιιε οο κοιιιρεΙΞιιΙ
και ιειιιειε ετιινέ :Ιο Βτειι‹Ιο δ: ιιιίιΒιιο
οεΙειιιιτέΞιοο ροιιρΙο. οὐ ΙΙ ιιο (οι: οιιπέ
ιιιιο άτε8ιιιο ‹Ιο νοειι εΙ”οτ,ο”οΙΙ: ε ὸιτο,ηιιἰ
πιο Ιου: ει: οΙΙ:έ ο:ινογέο οιι Ρει:ισιιΙιοι:
_

›

ρου!

:ϊ

δ4

'ι

ΙΙΙ

17 ΝΡΙ.3εεΔΙΙΜ1τ τ:νω19.Μ.ΙΙ.

Μ”
ΙΙ

μου: σο ροοΙιό Ι5-.86ηι1ϊΙε οτι οιΙΙΙοτττ Με
Ι τΙέε Ιοτε ριωΙε Ρετ απο οΧτοτττιΙποτΙοττ°”
ΒοτιοτοΙο,ίὶ-Πιοιι π'ουΙτ οί)τέ ΙΙοΐτ:Μέτ :Με

ΓοτΙοττττΙο ΡειτΙοε Ιτιίτειτττοεοε ειίΙ:ο&υουΙοε
ρτΙοτοε :Ισ (οτι ΙὶἀοΙο ΙοτνΙτουτ· Μογἴο.Ι!:

β·οπε, όΙτ ΙοΡτορΙιοτο , :σε Χάνει τον: Ηυπό
ά~β ρ·σΠπκε:επε άνω: Με ί27Μέε είοβο
_.·_·-.εΔ_ο»4-_54

π: & εύκωέσετε: ἰοα%8ΖεΙ:·ε εκ Δ: βΜπ ία::

Ικ:αι[φεέ πτωέε Μεαύεβιο. Οὐ ΙΙ ττοιτε Ματ
οοπίΙάοτοτ Ιο ετΙιτιο τΙοτιτ ΙΙε Π: ΓοιΙΙΙΙο
τοτιτ : Ια ροΙτιο οὐ ΙΙε ροτιίοτοτιτ το·ττΙΙ:οτ Ξι

οοττο οοοεΙΞοττε δ: Ιο τοπιοοΙο τΙυΙΙοε οτι
εοτετιτἱτ. τ.
_
τ
οο .
Ι..ουτ οτΙττ:ο ΠΙΩ τιιι*ΙΙε· 5τοτττ ιτι1:γο·ε.ιτ
οτι ΗοτοΙ› τΙοντιπτ ΙοτιιιοΙ ΙΙε?ίοτρτοίτοτ
τιοτοτΙτ. (Σεπ Ι)Ιου εγετιτ ρτοπτ-Ιε οΙυΒι:οτε
Με 5 Μοϊίο, 82: Ρετ ΜοΙΤο. ετ τουτο ο:: ταου

ΡΙο , τΙο ΈεΙτο ωετοΙιοτ·ιΙονατιτ ουκ ίση
ΑτιΒο , Γε Έκο 8: Πι τοττοιιτ , ΙΙΒιιτέο μη: .
ίση
ειτοΒοοσωωο μι·οεττοττττΙποτ
1ο ίγωΙ:οΙο Γοε
νΙΙΙΙ:Ιο
τΙο ίαερτοΓοποοχρουτ
οτι-ρ Ι
τπτ-Με τΙο ΙΙονοτιτ οτι:: , 86 Ιοε ΞτιττοάιΙΙτο

- οιιοτιτ Ξ ουκ οτι Ια τοττο ου'ΙΙ Ιουτ ενοΙτ
Ρτομτέο5 δε Ιοε ΙΠεἔΙΙτοε_νογευε κ4ιΙ'ειιτ
ΙΙου οπο Μοϊίο ενοΙτ 2τεε0τ1ττ1ΙΙΙέ ‹Ιο τΙοί:
οοτιιΙτο
τΙο Ια πιοτιταεέτιο
ωοταιο@Με
Ιου: ο χ
οιι'ΙΙγ πιοτΙτοΙτ
, τΙορι:Ιε Ιο·
ςυειτορτο

@τω γ οίΙ:οΙτ τττοτ1τέ , ΙΙ :Πω εινα: Ροϋπο
τοΙ"τό
'Ι

!

Μ!

5 ο :ιτἈιιο`π Χ ν Ι) Η ι

36% νοΙ1 :Ιοβοοειάτο , 86 πο ίΞιοΜπο ΠΙ
28οι·οΙτ οΙΙ:έ “Η οι: ΩΙοΙ,οιΙ έΙΙοιποΙτ οίΙό

άονοτό μι· Ιοε ΙΙοκιπποε οτι «·ΙοοΙΙΙτό μι: '
Ιοε Ι:>οΡεοε
ΒιιινοΒοο
; οπ
-ομηΙοο
οιι'ΙΙο
οοιισοιικομι
ου'ΙΙε
:ιοοοττο
Ιο τονΙοικογέο
. ῇοππιἱε , ΙΙε έειάεΙτοΙΙοτοπι ο (οτι Ποτε:
Αποπ 86 Ιο τοεμιάτοιιτ 6Ιο ΡωΠοΙο Το @αν
οι: 86 τΙο Ιοιιτ]θιέπ ω: Βάια; ο”οίΙ Ξ οπο,
φοΙςΙ1ο Ιι::ιοΒο νΙΙΙΒΙο «Ισ Ι)Ιου, 86 οιιοΙ

οπο ΓγωΙποΙο ίοοίἱΙοΙο ‹Ιο 1ο Ρτο[επεο «μή
ωοτοΙιοίΙ άονοικ ο”, Ιαΐουοε ο α φ'ΙΙο
1:ΙΙΙΙοπτ οΙΙό. ΙπΙ:τοάσπε :κι προ: οι:1Ιοιπ
ενώ: οίΙ:ό μοπι1ε. 8ο: οιιογ Αειτοπ Ιου:

απο: άοαιοικΙό ρω: ΗΜ: υπο ί'ωτιιι·.πΔ

Ισ: , Ιοε Ικι8ιιοε'86 ΙοεροιασΙειιίε ά'οι· ΙΜ
Ιοιιι·ο ίοτηττΙοε 66 ι:Ιο Ιοιπε ΙΙΙ·Ιοε , 86 ουκ
'Ιοε Ιιιγ :φωτ τσιπ ΙποοπτΙΜα .`οσοοκιΙόοε,
Η ω” οιι Ετ οιι νο:Δι1 ό.ο Εωτο.ΜοΙε σοκο

·πιοιιι: οΙΙ-οο φ'ΙΙ Ιοιπ ο Μ: απο ΙΙΙ1286

:Με ΠΙοιο οπ απο Β8ιπο Η οίΙοΙεπἔο άι: Ια
ει·οοάοιιι· 86 6Ιο Ια ΜοΙοΙΙό εΙΜι:ο. Ε: Ι Ι
οοωιτιοιιτ οΙΙ:-οο οπο Ιο ΡουΡΙσ Γε ο8τέόΞ μ

ΙΙγ οιι ο πιώ 0:07:01: οιιο 9-3 οΙΙό απο
Μπαμ οι: Κατω ΕΙΩΙΙΙΙΙό0 Θ. τορτοΐουτοιέ
Ιο βοά Αρἰ5, οιίΙΙ: ανογοητ νει: οΙΙ:το
οιΙοτέ»οπ Εἔἰρτο μονοι: Που; 11128 ε'ΙΙε
οιιΙΙοιπ νοιιΙυ οιι οοΙει πωπω· Ιοε εΒΙΡωεο,

Πε οιιΙΙοιπ 'Με @ΙΙΙ Μαι οι.ι*οιικ υπ Βουί
νΙνοιπ .

:
:-·

ΜΕΛΗ:: ΕΞΥΠ, ὐ.ι9:ἐ22ῇ.ι;.

495:

ΜΜΜ: 86 πιο:: με :πιο πτκ58:: , 8: Η :ή έ
Μεση: εμι:ειιισε ςυΆ3ιτο:ι ει:: ροΜέ Ξ
:πιο ΔΒοιιιὶιιο:ἱσπ Π: Ιτο:κιβΙο, :Η φ:: του:

σ:: ροιιρΙ:: :τουίΕοοπίοπ:1 : Ε: ά: θα:: :οικ
νησι πω: ει: εοπ:τειί::: ;ΐοο:ιππο-Πε ά:··
ίσο: απ νομο: ο:ίὶο Η:ιεεο·, 6”εβἰι·ἰ Μό

Με:: ?αἱ Π: 1έαέ Μ:: ά'ΕΞιμα δι! ςιίΑ:1:0::
ε:: ρι1ΒΜη: Ια :ΗΜ οτ›εξἴοττέο Ξι εε πω όί:,ΒΜπέκ [Μι Λι β/|ε σΜα/έο!ετϋπί2έ ἐ Ζ“Ε-#
πω:: , α· φ: :πωπω ::πιπ:ίε!Η:Ηιει1Ε

:μια Ιου:Ιιπετι:Ιου €ίΪοἱ: οΓεινοϋ: ει: ατα!
@στο πο:: :πιο :ορ:οΓοη:α:ϊο:1 :Η Πόο!ό
άσε Εἔἱρ:ἰοπε. :ΜΒ 1.111 ίγτ:1:ίοΙε ό: Μ·

ρ:::ίΕπεσ :!τι να? ΠΜ:: :μή Με άνω: :ΜΑς
Ήι):::Ζ με ΜοϊΓο. !)°αυ:τοε:Β€Μεοτηυό Χ
@ει :Πέ :πιο Εμ:: :οοΩιο:έε ει:: Μ”
Πρ:: σε:: ::1εω·οπο δ: ε:: :οοοπ:ιοΜαοο6
ὁ:: α: φ:: Πέσο κ: ενώ: ωρα:: εἴ:: (ά .
:πωπω 8: Ιουι·-ανοἱ: άοιπιό ΖεβΜπεπ: έ::
:Ποια Ρ(αιο. 78. του: ό::.::πεί::1οηικΙε8·
Ε8ὶΡ:ἰο:15 σε:: :τκ·:ποϊκο :Μ :ση-άς Επι:
Κογ δ'ε:ερῖε;οι1 Μι:: ένο:: Αρτ:: Πτε:Ρ
αιΙ:ιιτο : οι: Με ενώ: ροτι:νεοεἶὁ'ὐτι6

8:α:ιὸε ει:3ουο:Μοοε ό:: Μέ Μο? :Μία
::ογοτι: απ ΒευθνΙναπ:,:ΉΓεοέκπέ μ: ο: Η

Μπι:: :τω:μτοε ε!;:ου: Με πω:: Β:ΜΜ
' 86
ίοὶ8πε:1ίο::ιειι:
επι-ώ::
::·ιτἰ`# =
με8ειτόέ
: Ε: :οκ
::ιτοΙοε
Κο:τιαΙιπεηροι::
:1π&Μ-Θ:

'

Η :

βΙοϋΙά
$-·

' ·η.98

. Η
&ειιμοπ ΧνΙ.

ΒΙεΙσΙο Ι:ΙορίεΙτ ὰ: Μπιιιοωε Ρταία& ὰ:
Ι νἰντεε,Ιιηκ άεάΙοεοπτ υπ Βοι:ΗΙοτέ 5 ΜΒ·
νοΙησεπσο ηι1α:Ιο Ιοοι;ίεΙΙ Ια: ρτΙιιοΙΡΔΙΙΙι
βτπωση: άι: Ι'ειέΝ_ουΙευτοΦ δ6 Ι:: ΙγωΙ:οΙο
ὁ:: Ι'εΒο.ειάαπερ άσε Μουρ ὰ:: Ια απο,

σοφια: υουε Ια: νογοιιε :ιο Ιοιτἔο Φ: ΡΙια- 7
πιο , «Μ τ:οπ1π1ο Ια φάω ιπιτιποΙΙο Ισ
ωοιπ·κ. Ι)ϊιυττοε εκογοιπ ςιιΙΑειτοπι εγώ:
να: ρου ευρετεινωικ ανα: Μοϊί‹:, ΝαεΙειΒο

ΑΒΙΙιι18εΙ6:ε 7ο. ΑποΙοηε ὸ'ΙΓτεἔΙ , εσω

πιο ΙΙ αι πειστεί-σοτέ Εκο. Μ.. Ια ΒΙοΙτο άι:
[)Ιου επι Ια ίοτττπ: , οοπιιτιο ΙΙε εΙΙΙΙαιοτπ

:ο ΙειςιιεΙΙο ΙΙ α :Μέ περποίε:επέ :Ι6ρυΙε
μι· ΜοϊΓε , οΙΙ-ανοἰ; @Με ω: αιΙΙΙου κΙο:
ΕΙιοτυΙσωε,ιμπΙονογοπτ,οοωωοΠε Ισ το:
σι1εΙΙΙσπι εΙ“Ε:οαΙιΙεΙ , Ια ίοωΙ:Ιεωοε εΙ'ιιιι

:καιω νουΙιι ΓειΙτο υπ ΐγωΙποΙο ό:: Ια ρ::
ίι::ιεο ά; Ι)Ιου επι απο @τριτο άο (Πισω
βΙ:ιε οι: ό:: ναιιικ;εοαππε ΙΙεΙΙ νταιΙ- Γεω

ΒΙ3Ι3.Ιο εμε: ΙοτοΙπωιπ:_ο. νουΙυ τερτοΓεπιτοτ
Με άσ:ηκ (:ΙιετυΒΙπε (μή είΙογοηείστ Γειτ
ΌΙ1ο,ρ:ιτ Ιω εΙοοΧ παοκ ςιι'ΙΙ πΙΙτ Π! Παπ
86 ου ΒεἐΙιεΙ, ό.ΙΙ:ιοτ :ιο ρι:ιιρΙο, οοωιπο ΙΙ

ω: καπό π. Κογκ υ.. Οι· σου! ς/Πωρώ ~
μέ” α? πωπω· επ Ιετα/Ε|ση,ΙΘέτέ 2Μ Βέινι
ὅ Ιρω , μέ Η190: »πωσ όσα: ά)Εεξυ!δ

Η ΡΟυτ Δω , αμκ: σου:: ιΙ”ΙΙΙ·:ΙΞΙ ιινογευτ Ια
πιάσω ε:ΙιοΓο επ ΙΒΑ» δ: επι Β8£Ι1::Ι μ: Ισ

ωογοπ
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Ι
Ι
Ι
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Ι
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Ι
Ι
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Ι
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Η--_"έ·
]
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_

ι ο,- οι

Ρεε.ιινοπ ε-νιι-ο.19.Μ.η. 49ο )

|'

Ι

τοογσο οι: οσε νσαοκ , οσο οσο:: οι: ΙοιΙα
ανσγσοτ εο_ΙστοίαΙ:ιο ρα: ΙΙ: ιτιογι:ο άσε

` '
·- · @ο

(ΙΙιστοσιοε σοΙ σίΙογοσκ ΓΙ!!”ΓβΙΐθΒδε ΙΙΙ:
οσ'αΙσίΙΙΙε πιο Γι: ιΙσοσγσοτ με σοσοστ Ια

'

'Ι
Τ

ΡσΙοσ εΙ'αΙΙ.στ πιάτσα ΙΙι,σσ σο'ΙΙε ανογι.:ο:

ο

σοι:: σοκ. ΜαΙε έπιασα: ουσ σε: σο'ΙΙε Μ;

.”
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τοοτοε Ιοε ροοΙΈ·οε τΙο Ι)Ιου 86 οοΙΙοε τΙοε
· Ιιοτοτττοε. Ι..οε ἰτΙοΙαττοε οοαο‹Ι Πε τοστ
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Π1τΠτοτττ. ιαα.οτΙΙΙε Ϊ0τ1τΙ`8ἴοἴΙο οι» νοαιι Ι
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8: Ι:5 :απο δε τΙπιΙἔΙο ττε5-τΉουκουΙ::Α
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:οδο ό:: ::ο::Έο::ότε ::ι:Ιεο:::::ιε Ιεε νει::
εοι:::εθ:::ε,8ι ο:: Η:::ε ε:νοι:ετ ει: [)Ι::ΒΙε _
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ρω, 8: εεΙΙεε οι:'ΙΙ ε: @Με ε:: Ι:: Με::
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:ΙεΙι::έε :ΜΙ ρ:ειτ:Ιει·ε:::ε::: Ι:::Β::έε μ::
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I

fa grace Se par fa puillance de cette ferte
inf`ame_,ö¿ mille fois plus execrable pour

‚ fes impies habitans, que pour fes Croco
diles б: pour fes afpies. En cette terre
que fit-il@ Il y changea premierement
toutes les'-eaux en fang, año que cette

nation fanguinaire full contrainte de
haïr le fang qu’ils avoyent tant aimé. ll
ñrgrouiller le Heuve de grenouilles qui
eouvrirent tout le pais, remplircnt les
villages,entretent dans les maifons mc(
mes en celle de Pharao б: des Seigneurs

& Princes de fa Cour, n’exemptant de
ce Heau que celles de fon povre peuple.

11 frapa de mortalite' tout le beltail des
Egyptiens naturels , fans qu'une (еще
des belles
des Ilraëlites
en full
touchée.
Mloïfg
ад Аагоп
jettans vers
le Ciel
deux

plein¢5 mains de cendre de fournaife , il
convmm tout cela en ulceres bourgeon
, пап; v¢f1`1¢s au corps des hommes б: des

belles dgn; tous ces impies öe ces ido
latres furent horriblement tourmentez.

Il lança en fuite for eux une horrible
grclle accompagnée de tonnetres Si Cl@

'
1

feu qui brifaleurs a,r'ores,coul`umaleuts

fruits, тихий: б: brulla leurs animaux,
ceux là Теща exceptexe que ceux qui
enigm

1
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etai-gnirent fon nom ё: quicreurent à fa
mcnacc,mtrent de bonne heure 21 сои:

vert. Aprés il fit fortir aux champs les
fauterelles , fr grande arme'e,)qui broute

‚ rent «SL defolerent to11tleurpa'1`s;ôc puis
Pharao endurcillant fon cœur,il lit tom- `

ber fureux des tenebres epaillesôc pal
pables, pendant que fon peuple en Gof

cen jouïlloit par un fpccial privilege d’u
ne tresbelle б: tresa`greablc lumiere.

@oy plus?ll envoya fon Ange qui dans
une nuit lit mourir tous les premiers nés
du Royaume depuis celuy de Pharao

jufques En celuy du plus miferable captif,
ее mefme ceux des ,belìes , rfepargnant
que ceux de fon peuple , dont les po
teaux ,felon fon ordonnançe, fe trou
voyent teints дн fang de l’Agneau. Ai nii

fe gloriña ce grand Dieu en la punition
de cette maudite terre de Canaan , &’.
contraignit les ennemis non feulement

de relalcher fon peuple , mais de le ren
voyer charge' de tout се qu’ils avoyent
de plus pr'eci'eux,comme pourle julie fa

laire des longs travaux aufquels ilS_ les
avoycnt employez. Ainíì arma t- il toute

la nature contre fes adverfaircsôz ref- ‘
moigna le foin qu’il avoir de fon peuple

’

„
\

par
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par une delivrance rayonnante de mille

merveilles :Et neantmoins ces lfraëlites
‚ ingrats,au lieu dele fervir de cet or d`E

„_ giptc dont il les `avoit enrichis , l’cm
ployerentà faire un veau d’Or, lequel ils

'mirent en fa place, 85 faifans 31 cet obieift
infame de leurs deteitablcs devotions,

Yhommaged: tous fes bienfaits; com
me ils iìrcnt encore depuis , ainiî qu’il
s’cn plaignoit par Ofee , difant, 11: м!

pres ‘т’: ar ф‘ так arge/at Ú* ferzfent fait
` 1111 Beal.
11 iìt encore en leur faveur d’autrcs

_merveilles en ce celebre paifage du
Golphe Arabique : Golphe qui au texte

original cit appelé la Mer der Rafeaux,
parceque fes rivages font couvers d’une

fort grande quantité de Rofeaux , dont
mefme ceux du païs fe iervoyent à com
pofer leurs vaiiieaux,comme nous Vap
prenons parles hiitoires des Grecs.Dans

les veriìons dela Bible Grecque 85 La
tine , elle cit nommée la Mer Rougca,

parce que c’eitOit la met d’I_dumcc qui
prend fon nom d’Edom , mot Ebrcu

qui iîgniiìe Roux Ou Rouge.

Au paf

fage/di-je de cette mer, il Н: d’autres

’grandes merveilles, car ayant amené
`
1 '
’
'
fon
Ё
о
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fon peuple au fortir de l’Egipte en un
lieu où ils avoyent la met devant eux, 1
les montagnesà leurs coÍiez,&: derriere"

eux les Egiptiens qui les pourfuivoyent

avec une 'puiifante armée , fi bien qu’ils
ne pouvoyent,ä parler humainement, en
aucune façon fe fauver-, il la fit fendre
`devant eux,ô: leur donna paifagc Ei pied

fcc au beau milieu de fes areinesifaifant
par un miracle que la nature n’avoit pas

encore veu, tenir fes Hors droits ö: fCr
mes de colié ZS: d’autre comme des mu

railles , jufques â_.ce qu’ils fuifent paflcz,
öë puis les faifant fondre ё: debonder
tout d’un coup fur les Egyptiens, qui par
 une fureur enragée avoyent entrepris
de les fuivre en ces abyfmes , lì bien
'qu’ils y furent tous fubmergrz : Or d’v_

п‘: lì grande merveille qu’il fit en leur
faveur , quelle reconnoiífance firent ils?
lls luy en chanterentbien fur l’heurt un
Cantique d'a£’cion de graces avecgran

de rcûouïffancesmais comme fr les bien-
'faits euffcnt efié efcrits feulementfur
les ondes de Cette" mer, ou fur le fable

’d°~f0ß flV2g¢ › i1S ‘Тел porrerent pas la
fouvenance plus loin ‚ поп plus que

des autres miracles. 11: „„1»zf¿f¢„»¿, »dit
le

gro
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le Prophete,le Dieufm leur liberateurquì
avoitfaitpour eux des choßs terribles en la
mer Rouge), le failans des ldoles qu’ils
mirent en fa place, ‘б: s’ecrians , plus
veaux que le veau melme qu’ils ado
royent, (car il n’en avoit que la ligure
‚з; ils en avoyent la brutalité,) Су} ai ton

Dieu 1fraël qui t’a tire' de la terre d'EgiptU.
Qt¿’en avintil ? Dieu s’en courrouça

jullement 86 en temoigna une extreme
indignation З Moïfe ìufques à parler
d’extertniner ce peuple, en forte qu’il
n’en demeurall plus de memoire furla
terre. Cell ce qu’ajoute '1e- Prophete,

Pourquoy il dit qu’il les detruiroit. Dieu

hait generalement tout peché, mais l’i
dolatrie fut.t0ut,c0mme l"e prenant plus
dircâement ä la gloire 8_6 afa couron
ne. C’ell pourquoy ap.re’s avoir clic en
fa LGV, Tlf „Тали; point á ’autres Dieux de

vant ma face. Tu ne te feras aucune image
tai//ée,86C. il ajoute. Car je fuir l'Eternel

ton Dieu ‚ 1е Dieu fbrt , jaloux, qui тиф‘!
l’iniqnit_ë дарил fur les enfans, 86e. S’il
Га puni en tout temps, il l’a deu faire
principalement au premier etabli{l`e
шеи: de fa Loy. C’ell la maxime des
fages Politiques de punit plus rigori- \
reuferncnt

PsEAvM_i: CVI, ů.19.ju[q.z;. .gu
rzul/'ement les premieres fautes com.

miles au mefpris dc leurs ordonnan
ces „afin que cela ferve @exemple pour
l’avenir,ßL qu’elles en foyent plus autho
'rifécs : qui ей аиШ la raifon pour la
,quelle au commaneement du сыны»
nifnie il punie ii fevcrement Ananias 85

Sßpphíra , qu’ils~ Ht tombenroides morts
aux pieds de Saint Pierrc;ö¿ les premiers
profanareurs dos (aims Sacremcms don:
Saint Paul dit aux Corinthiens ‚` 1›„‚‚‚1‚‹.

que//e миф‘ plußeur: [ont nulader mirc»
'ww gj» plujìgurs dorment, бей à dire , font

morts de morts foudaines 8: exemplai
res. Voila pourquoy fur ce prçmicr mcf

pris de fa Loy il а montré une íìgrancle
ardeur де coloro, difant à Moïfe , Гву

regarde' re ‘peuple ci , ф‘ 'unici Íeß un ¿veupk
de cal raide, c'c[’c й dire, qui ne peut

fouífrir се joug де топ obcïlfance. Or
maintenant шт та; д» ma сайте fem
_ 'braßrn cmtfeux Ú- je les Éonfumeray. I l
cl\irqu’z`l les dctruirait, бей ä diro,qu’il

en prononça fa fentenccs fentcnce tou
nesfois conditionnelle, éc commma
toire (eulemcnr. Vous me direz, com

тем fa fcntence; veu qu’elle ne Гид:

point exocutéc, б: que nulle fcntcnce
‹

‚де

т
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de Dieu п’сй vaine öafruftratoircí É
comment conditionnelle &ccomm'ina`-'
toire, puis qu’il la prononça íìabfolu-'
vr

ment fans aucune condition. le герои:
au premier que les fcntences que Dieu
prononce ne font pas toutes d’une me(
me façon; les unes font abfolues fans

aucune condition du сойё де: hom
mes, öc celles là s’exccutcnt toujours

fans qu’il s’y puilfe rien changer; com
me quand ila dit , @il envoycroit Гоп
ñls pour ойег 1е peche' du monde ‚ ůc

ЧМ! Yenvoyera vn joui' pour juger les
vivans б: les morts: les autres condi
tionnelles, 86 celles là s’executent ou

ne s’cxecutent pas, felon que les hom-'
mcs accomplilfent ou n’ac~eomplifl'enl2
pas la condition quilenr ей impofée;
Celle ci ей de ces dernieres , car Dieu

declaroit qu’il extermineroit les lfraë
Все: lì Mofífele laiffoit faire , Laß@ may

f4ìf¢ ‚ luy ditil , @je le: делит); Pour
tant cette condirion n’cft.1nt pas ave
_ nuë, dell: ì dire , Moïfe ne Payant pas
laiifé faire,mais ayant intercedé fort
afl`e&ueu('ement pour ce peuple, il no

fe faut pas etonner s’il ne Га ра: mife à
_‚ Ф11`е&.Аи‚дсиБёше]е repons qu’encore_
“*

‘

qu’au>¢
ъ
‚ l

Í
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qu’au>'r fz:ntcn‘ces'contlirioneiles , il ne
foit ’pas tousjours fait mention exprtllë
de la condition, il la faut “foufentendrci
fuit en bien , comme quand il di‘rqu’il
pcrpctuera le facc‘rdoc`e en laq famille

d’Eli ,1’z¢wr'r dix enziemzzeuz que м muzßìu
ф‘ la mázfoh eklanpere rńeüiuefait der/aait
mez' eterne//¿mel/t , maar maintenant 2’£`te'?*

nel dif, I4 »'41/ienne que мы cela,r4Y fha
„шт feux qui m’/mieren; 85e._ Il falloir
donc en cette fentence foufcnrendre ,
ßtu bfhouâres rommetu dans : loir en mal,

comme quand il ell dit Encore quarante)
jour:

Niniveferu тшг/ёе. La il faut

nc‘ccfl"ai`remcn‘t_.foufentendre ce`tte'con

dition, fìelle ne fe repentßt ne quitte
fon mauvais rrain.Ainfi en cet ,endroit il
Yclit qu’il detruiroit les lfraëlites,c’el’t ì»

favoir fi Moïfc n’intervenoit pour eux

avec vne grande ferveur de priere , 8: 5
Aaron 8: le peuple,ne fe repenroient.
C’e[‘ìpour“quni Moyfepriant pour eux,

в: le peuple venant à la reeonnoiffance

de fon pcché , il „и; pasexeéutë fame
пасс.‘ Dr l’indi'gnation avec laquelle il
pronbnça cette eponyanrable «тьмы
Moyfe, '_l'e Prophete fapptlle fureur , noir

qu’il у ayt en высшим aux hornmés
.

l

‚

K k’‚

dos

gn,
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Vdes pallions boiiillantes 8: enllammées
qui l’agitcnt 8:10 tranfportent , car il

maintient la paix en fes hauts lieux , 8:
.n’y a que calme en fes volontés , 8: vne
.fagelfe tres - rallìfe avec laquelle il or
donne de toutes choles : mais бед: pour
temoigner par la ůmilitude de nos paf
' lions fon averlìon extreme contre le pe
chéI , 8: principalement contre l’idola
trie , 8: pour montrer _que par tout où il
rencontre le vice aux petits 8: aux grâds,

aux_ particuliers 8: aux peuples entiers,
‚ aux etrangers 8: en ест: де fa maifon
тайне, il ne l’e'pargne pas, ainlì qu’il ell:

а

dit Prov. 6. Щ: le jalaußeeßfvne fureur
qui nïpargfrera par fadultere au рт‘ de ‘I4
vengeance. ï
Mais oions maintenant quel a elle' lo

el

remede qui les а garentis de cet horri
ble 8: derniere peine où ils ont elìe' fut
le point de tomber: Le Prophcte l’ex
prime, en difant , Metà Mqß: fon eßcufu
preferita È la ßrefcbe deft/am luipour detour
лег}: fìtreur , ф’; ф!!! ne Ier detmzßt 11.1‘.
Où ell it noter premierement l’cloge ЧМ!
donne ä Moyfe. Tous les fideles font

bien cíleus de Dieu,mais principalement
fes Minillres , ainlì que Iefus Chrilt di
_‚‚

ll.,

"

_
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Той: aux Apôtres, Ie 'voies ai eleiu ‘или dou»
".'{e з Se au pere en parlant d’eux mefmes,
Je ‘т; с1еш du Mamie.: , ô¿ â Ananias en

parlant de Saint Paul, C’e]l'fvu «мафии ou
irdlrument eleu pour porter тл parel@ Bcc.
Moyfo Га elle' particulierement , parce

que
Dieu l'avoit
choilì
pour eheföe
Mediateur
de l’alliance
legale
, êé pour
gou- I
Iverneur de fon peuple. z. La façon dc

parler avec laquelle il exprime l’afl`e
Ölucufe intervention de Mqyfe pour la

reconciliation de ce peuple. llfeprefeniír
:ila ßrefrhe der/uut lui. Metaphore prife

des aífauts donnésaux villes allìegées ôc _
repoulfés par ceux qui avec promptitudo
б: avec ardeur de courage le prefentenl:

auxfbrefches pour empefcher l’entre'e ì
ceux qui viennent pour les detruire.C’efl:

la rnelme phrafe, dont il та: Ezech. 13.
difaur aux faux Proplietes d’Ifra’e‘_l ‚Уши
rfejler рм тали’: aux ¿refr/fes ф‘ rfafuez pda
radaubé ler :lai/àmpeur lu maifon d’Iß'¢ël

уши’ шт from/er au conibat eu lajaurnéu
de l'I:`rernel ; «S6 au zz.. 1’4y cherche' qualcun
qui radouba/Z le dei/¿rz ф‘ qui fe им iì lu
bref/ne devant mai pour le pair, riß/1 que je ne

le detruifèpaint, maar je n’cn nipbiut тли’.
Or comment ell:-ee qu’il le prcfcnte 5. laA
"
Kk 2.
ЬхсГ:
Í

‚и

§16
Snr„MoNXVI"
brefchc Э Comment cit-ce qu’il repouf

ia cette horrible indignation г Certes, en
priant 85 difant О Eternelpourquoi .r"er»bra
ferait ta colere contre ton peuple que 111 м‘ re
tire' ¿Egipto pargmrtdeput'/jïmre @par 1111111

orte ? Pourquoi 111101011110: Egiptiem , 11 les
a retirez 011 mel pour 101 tuer 01411: les mon

tagnes Ú' pour 10: 101111111101’ de dejftu lo terre?
Deporte 101 de hardeur de 111 colere д‘ te re

pen; du 111111 que tu ‘иеш faire À torrpeuplg.
g/lyefoufuemmce d’A:5rah4m, 01’Ifear д‘ do

Ierob te: ß:rfw`teur.fV aetfquels tu 111 juré par
101 тфпс; , 10 multiplierai votre po efite'
comme 10: eßoile: 110: Cieux, ф‘ leur 110111101111

repair д- ils fberiterot 11 jemai:;8L derechef
1101111 001011110 а commis fvrtgr4rtez'forfIzt`t,m4t's

11111011110 10 leur,10 1е1›’1е‚_/111011 ejfoce 11101 de
’ ton lifure. Sur quoi Dieu comme il cit

miiericOrdieux,abOndant en gratuitcz 85
en cOmpaii`1ons,s’apaii`a tout incontinent;

non qu’il n’cn ñit vn chaitiment exem

piaire pour iervir d’vn monument eter
nel de fa haine contre ce peché , 85 d’vn

puiiiant exêple à tous ceus des aages fui
vans pour ne töber en pareille fautesmais

parce qu’il acordaa l’initante priere de

fon fcrviteur la coniervation du corps de
ce peuple pourleЁ fl.onduiro fecrcternent
Y
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parles folitudes б: les deferts,ô: pour l’in
у

troduire finalement en la terre de Ca

’

naan qu’il avoit promife a leurs peres.

'

Tafchons , Me: Frercr,de bien faire
nofìte profit de cet exemple que Dieu
nous met ici devant les yeux ; Premie.

rement en general,en nous ramentevant
les grandes obligatiös que nous en avons

â fa bonté, l’enorme ingratirude dont
nous avons paie' fes bienfaits, 8: le (при:
plus que paternel dont il a ‘(ё envers
nous'nonobf’tant notre grande ingrati

шде. Nous ef’tion-s en vne captivité
beaucoup pire que celle des Iftaëlites
fous la tyrannie de Satan ,— dans les tene
bres de l’etreur, fous la geh-enne de la

eonfcience, dans les liens ê: dans les
ehaifnes de mille fuperfìitions ; 8: Dieu

nous en а delivtés parle fang de fon fils
vnique 5 nous a affemblés en corps d’l:`.

gl-if`es fous les enfeignes de fes fideles
ferviteurs; nous a repeus de la manne
81: де l’eau до fes faintes confblations,
pan la predication de fon Evangile ; nous
a- amenés afa (aime montagne pour nous
infìr-uire en- fa volonte' б: еп fon ferviee.
De cela quelle reeonnoiffanee lui avons

nous fait 2’Nousavens-pris fon ot б‘ [On
Ш:

5

ar_-_

-w

g18
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argent, ôc nous en femmes faits cles Но!
les з Nous avons facriñé â notre avarice
б: ä notre ambition comme à des veaux
— d’or; Nous avonslevé toutes les barres

qu’ilavoir mifcs entre nous б: 1с топ

de pour ce qui cflt de la vic, ôc n’avons
retenu la (aine doârìne que pour la dcf
honorcr par des meurs mondaincs «S5
profanes. Il s’cn ell: eourroucc' 86 a pris

la verge enla main pour charia: notre

meconnoillancc 8L reprimer en quelque
façon noûrc rebellion, mais ncanrmoins
‚ё сацГс de fon Fils lcfus, il n’a pas encore

voulu nous cxterminerlrourà fait,mais
nous conrinuë fon fuport éc cette douce
liberte' dont nous jouïíons encore au
jourcl’hui. Me: Риги, n’cn abufons pas

dcpeur que fa colere enñn ne s’embrafe
öl qu'il n’y ait plus do remede. Regar

dons cc qu’il a fait depuis quelques an
nées en ça ä tant d’autros Eglifes dague
tes lì florilfantes , Gc maintenant lì horri
blement defolécs, Pcuf«:'svous` que se
fuÍ’c qu’elles fulfcnt plus coupables que
nous ? Non , mais _c’eß: pouf dire que lì

nous ne nous amandons pas nous peri
год: fcmblablcmcnt. Penfons у pendant
qu’il
ì lui.
„ "" eik щи: Gc
'l nous
‘ц oonvmiifonsG0111
Í
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Conñclerons particulierement en ce

qui ell: dit ici que le Dieu fort, ell laghi
re d’I/ìvzël , quel avantage' ce nous cil:
d’el’cre les adorateurs du vrai Dieu , 8:

d’avoìr au milieu de nous la pureté de
fon fervicc; au prix де 1а condition de

ceux qui ont châgé la verite’ de Dieu ën
faulfcté , 86 qui fervent й la Creature c:n`Y

delailfant le Createur ; qui fe pro(ler
‚ nent devant les images taillées, 8: y font’ `
leurs eneenfemonts,leurs prieres «Se leurs

offrandes'. Nous n’avons pas les avanta"
ges qu’ils ont felon le monde , foi: pour
la force, (oit pour l’honneur , mais nous#

'avons Dieu mefrne your nolìre force ôcf
your nollzre gloire ‚ ёс leurpouvons dire
comme Abiìa â Ieroboam Se aux liens,

I/ampenfez tenir ban contre le Rßyaume du
l’Etemel parte gue ‘иди: фа: großì multim

де de peuple ‚ ф‘ que le: -veaux Когда: шее
‘шш ; тшЁ: quant il пош [Eternel eß лоты
Dz`eu,nou¢ fazfàm fumer по: lzalocau/Íerá

„шрифт: а/стмт lui , ф gardons ce qu’il
«vcut ç/ire garde' , та} 'vous fafvez abandon
nc'. Retenons ferme notre gloire , Mer
Ffcre:,¿ 8: ne la changeons pour quoique

‘ее foit.~Gardons nos ames pures de tou
. tes les abominations du mondmôc fer

' " *'

K k 4-

vons

————'_

‚

gne»

_ $11.5-n~.»4G.-N. X;'V„Í>.»-»ffi

vous nom: Dieu сайт‘: öß. c'n--verité;
aigtffiA qu’il veut efltq fc ‘И, añqqtxfaßlli fa,
bcnedi&i_on Sc fa grace foi: à jamais fut;
nous ё; fur lcs noftrcs.
'

. Е; quand nous entendons comme il
s’c£’t_oourtoncc'_ contre Viniquite' de fon

ßeuplcsßprcnons de lì à no :wus pas Hat
ter en nos vices fut la profcíïìon que
nous faifons Шейхе fon Eglife, comme lì
:yous devions, eůrç exempts de fes cha»
il;|gm_ents Carfm j4«gemen_¢,cawm¢1:,re¿;ar
fz muß» ‚ ф‘ тг/т‘ 1‘[сдаёт q,1u`ff4i.f La
Ьдгш
'valente'
deplxu
du Май’:
r#,d¢,’1. taugt»
óf qui La
ne laconnoilfance
fait paix;

que nous avons ‘Г! в: quiaggràm notte
mcsöxwilfanßq стих‘; Шщёёсщс т’:
G,@_n¥I.¢i!fanc¢ #fl-l’0bi¢¿ì d¢;f2,ì)qÍlç.iJ1di-,

gratie» öcßxx âmliamm elk _1.Íat£'=.naL

downs@ lvsvaugçanms Qçldqtoutgs les
ai
ar

‘ makdiáìións»-que ,«Di~:u-.adolìinnes à.
mus- ouvriers' d’1'n.iq|1i§é Мяч: pro£c.£

lim ql1’ilS1ff\ff<î«M`-, Nous en этом en ce

Лев!‘

de furmßcs ё‘ Ó’¢P°11

vanlabl\:s.cx_ctnpl„¢s qui, nousdoinent fai
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