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ΦειιεριιεεΙΞειιτρειεττεοτ τιιατιέε; ΕεΙΙιετι ι
τι
Ι: 'Πι

-

·

-

€.
/

ι

.ε_ῇ-ὲ_

- βιτ!*Ερίττε Ι. α Τέπτυ:δέε. `

δε;

βττε ειι)εΙΙε ει ετιεοτεεε ειι'εΙΙε σ. εστω (Με,

86 ετ1,εΙΙε ει εε ετιίεΙΙε ιἶει ρΙιτε ε” είΪετ, γ'

Μετε οτπτε ειτε εεττε τωει€τωττοτι είτ

Βεαττιπ5, 8: ττάτειιΙε :τα τΙετωετ εστω, ”
εΠε εΡτ ετιεοτ εὶότ11ετιτΙε Ρετ ΓΑΡόττε,

(με Ροίε ε:κετεΠέττιετιτ εε ει:”εΠε Με, δε ετεεεειι*εΙΙε Γοίιττετιτ ; |ιβωπε (άτα
τη ή ίίέε με Ζε /η ε ρπ Μπέ , 2κυττείέ|
ε#Μ νέα Μτε·ββε πρ! παπι , Με
`
τίε!έα»·έε έα· Μ @τ ότι τωτέ.Π,0ίτ Η εοτιεΙυτ

“Με εεττε ειιείττοττ επ τετττιεε τοτ
ΙτιεΙε,€ἡοῦτεττιτ, Δ: »Με έσω @φωτ ·; : Με

[ε @τη τι τα «πω, »αυτή , ε/|ε βη: εφε/|έε
τέτωφε 3$Μάρτα :κατά επτα: αυτ», ε|ίι·

κβε'εί2·υτέε ει· Ζε |ομε//επεκτ·μ'εάθ πε/ἐτι

,

[Μάτ -Ατἰιιἰτετε/]ἑῇ Με ή ]σέπτεμ κι» τοπικ
πω. Εμτε1Ι· ]ειωτιτε επι-ε μπε Μπι: τοϋ
Ρυάειιεε·, εμε εεΠε άε εε ΜοΩτιιτιἰίὶετ,·
ηυτοίε ΡΙετάετ εστπτε ὸε8- ΡειτοΙεσ έ @πω
€ωΦ8ΡΜέιτε τΙτιε έιιττείτερα8_ Η. Η έτει εε Μ
“κάθε ρ1ικουττε , δε ειεεοτόο.ιπτ εεε1ιτ1$2°&

ΡΟΡ€1ττ.Γεητετ, ετιιεδ. Ι)ει1Ιερετοιινε· .. ,
Φ8=ίεεοηάεε ττοΡεεε· , 86-ειι'τ1- 1εε Ρετ
ΙΜΕαΐεε «:Ι1ΓετΡΙεε, Η τττετ εέΐτοετέπτετιτ
©1Μοητετιιιε σε @Με όε δε ΡειιΙ.- Με
Με.ετττε (άττ-4Ι ει ότε.Ιε άΙνστεεεφ:ιε'

ΜοϊΓε πω: οτάοτιι1εφροιττςεο87ΒΕΡ

ΕΠΕ άΦ Μοτιταιιιιε τιἰὰεετει-τἐἐΙ·-Ρπ8 Με ‹
.4;Ϊ.°°:

. `

-

τ :θες"1ει€8

”*_ένωηε

η”

εινα! Ι

=·

··-τε---~ή

+Ι.ενωη» Με κ”.

@π ίεεοπεΙεεηοΡεεε,ςι1ε δ. Ρο.υΙ ενοΙ-τ Με
ν”

.

Ι

ηΙΙΙεε 9Ι..α ιιοι:νεΙΙε Ιο.γ εΙε (ΙΙιτΙΙξτε.6τε

Ι

Ιε άΙνοτεε , άι Ια ΙΙουνεΙΙε ΡεοεΙιετΙε·άε
_ " ΜωπειπυἔεὁτὲΙεε Γεεοεάεε Πόρο;»

Ι
Ι

νογέε ΠεΙεΙεε ,ενεε Με ῇιιίὶε Ι10πωϊ' Ϊ Ι

·

› μ

ῇυΓεΙυεε οιάΙε άείείροϋτ ὸ'ιτεε ιπαιινεε

Ι

ίεεειιαίε ετ1:Ιρατεε ΙΈίετΙιε ιΙ'ιΙιη Ιιο1απιιε
& ττ1εθΙπεε·άΉι1 ἔτειιπὶ Ιιο11πτΙε 1] (Σετ ε

Ι
Ι

βεζΙ1ε γ :ι- τ-ΙΙ ειιευιπ- ΤΙιε0Ι08ΙΘΤΙά2Π5

.Ι

εοιιτε-Ι*ειιιτ1ςι11τε3 ειιΙ Ι1ο.Ι·έ ε`ετεε.πωΙω

ΙΙ

ΙιεΙττευΓεεειιιΓε,ειγτ [Με εΙ'είΡεΙ·τ,άε @αν

;Ι

κ7σΙν,εΙε ἔοτεε,8ε; ‹Ιε τ:ιεύτε,ε:ιιε εε
@ιε==ΙΙΟΜε, ΦΠ :Η εοΙο-εεΙεε· ιΙθωε τΙε
με_ίετε: Γοη ΜεωωΙυε. ε Π:ΙΙΙΙΙα ΙΙΙ?

Ι

Ιεφετεεε
Ξείι.τε €ΙιεΙΡε·είΙ:
αυεα·ι1Μιιι
:ιεςάεΙΙΙυε
εΙεΙΙΙιε ‹Ιε
εΙεΙυγ,επεΙ·
ΜοϊΙες
Ι Τανοι:ιε,ευε εεακ εΙε Ια εεωωιωΙο11 (Ιε
Ι ·Χότιειεόηε εοπεΙετιρετιτ με Ιεε_ίεεοπθεε

- σε Γ ..εομ:εε; ΜεΙε Ιε :ΙΙ-αγ Νοε εσιιπιιμο
·

εμε· ρου: 3ΓοίιτειιΙτ Με. Βεαπάεἐ εναιι€ε>+
-_. εεε ε·ι:'1Ιε ει-ει·τΙΒιιειπιτειιεεΙΙΙ:ΙιεΙ ·ΙΙεΠΠΙ··

ΙΙ

ἔσω άε εετεωεΙεκι Με-ειτ:ΙιΙΙΙΙε; 86 ω:
; _Ιεε· Ρτεπι€ετε ωπειιτε ό:: ΙειιτεορΙπὶοΜ

ΙΙ
ΙΙΙ

εφε ριιΙΙεθ: Ιω έΒοιιτε @Ηπα Ι1οττ1τ11εΙ

ΙΙ

Ρτε·Ιφτετευετ εε τμ1*ΙΙ:ΜετιπΙε @Πω

Ι ΙΙ
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'

' Ι ·~τειπτ &πε Ιΐο.Ιε82ΙμηετΙιοάε άε·Ιεν<ΙΙθ

·

άειέιΜε @εεε ίιιΙτ.έεοωωε: ο11"Ιότα· ' ΙΙ
Φ00π_οΙΙΒ66α ·εοωεεωρε εε-ίεπιΙσΙε ΜΙ
.εφ-ΑΙ ·
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είστΙτε άςε Με 86 ὸε5 ευέτε:ε. ΕΔΕΜ Ροιιτ σκ”.

ν6ιιέτραττΙοιιΙ1ςτοωοιπ ε Πω :ιάνετίειΙ- Υπ
κά εΙεΙΚοιτιο Δ, ΙΙ οίΙ: έιιΙι:Ιοιπ Θα: ΓοπΙτα

(Ιθ ΙΣΑ Ρὸμ·ε,2ἔε Ζι·:·ίωκε: ·υσπ·σε: β· Με
Με”, ά .τοιἶτΨΙὸι1 ρτο.οε‹ὶὲ άειι1ε εαπ:
φο.ιιί6,εΙΙ άΙτε&εωεω ·οοεπωΙτε_ει Ιω;;
ΙοΙΧ ὸιι νέο ιΙο Ια εοΕ1τΙιπ:ι1€1ά ΡεςωΙς

Ξεπι€οτ Η: ρεσςεάξτ άι: Ι'ΑΡὁττε Πο:15

πωπω, αμκ: ‹Ιε ίση α:ιτιΡε ΙΙ 11”γω.νοΙΙ;
μποτ ε:ηοοτο «Ισ ωοιηίΙοτσε_ απτο Κ::

ΕΙ1τέΗετιε , @ι Ιἶομ ει1ίο:ΗΜΙΙ Ιω ΗΙΙθ$.
φιΙνΙνογοΠι: €12.115ΙΒ εοΙΙΒ:ιτ,Ιοε νοΙΙαιπς

βό Ιω γ_ΕπΙΙΒιτιτ νΙντε ίου3 Ια έ:ο11€ΙιΙΜ·:
(ΙΙΙ εςττα1Ποέ Μ:ιΙΙΙτοΙΙοε,οιιΓυροτΙοι1-_

.~ .

ΜΙΙοιι1 ‹Ιε Ια ΟΟΙΝετΩ1τΙοΠ «:Ιοε ροτΓοϊ1
Πα Γαυ1κτω δ: Ιιοτε :Ια ιτιοιι:Ιε,εοιπ
ΒΙΟ Γου ρει:Ιε αιΙΙουι·όΙιιιγ. φα: Η απο; Ι.
€ΜεΙΡΙίτις @Η ότὲ επι ιπία€ο, δ. ΡειιΙΙ ΙΙ

ΙΙΙΙΙΙ 0Ι1ΙΈξοεεΙςιιοεε νουνε:ε·, ιΙοιπτ Η

Ρ="ΙΦ 'δώθε οκςΙικικά :Ια ΠΙοιεο1πειτ , ΙΙ
€ιΙΙΙ: ρουτάτευ ; ΙΈπε:οανσωοιπ ςιιΙΙΙ
;:τα18τιοΙτ , και ερ Ια ται·ι€αιτιτ εσπιι11ο

ΙΙ Με; ίοιιε Ισ @ως «τω» Γεεωιά_ιππαι

Β(Μ11αΙε ειι.Ιοε ι:είΐοι:ώΙιτ άειπε πιο ω»
ΡίκΒ91ΙεΙ·Ιε:8 ουΙΙΙΙ:·τέτ Ρει;κών;; Γειιιφά_ειω ? Ι

Ι

θ" άΦ8:ΐιτοι· Ιειριειτεἔὲ Η;; Ιει1°τε πιευτέ
ΡΜ
ΙΙ». ΙΙΘςυεπτα:Ιοιι εΙοε ΙΙο.πιτΙΒολ 88 .Ι · '
?8 ·ΐΦωπιο:ε-;ΙΙι
Γοιπ '
?· _
Ι πιοπός
Ι ' Ϊ ;·' εφφέ
;άιύου:4
›

Ι

. ....Με....Β...

·

με 1 Ι· · εεωω απ:: Μ. ^
στ Ϊ” ειιήοιιτά'Ι1ιψ Με τοΙ$€Ιε:41Γεε εΙε Ια ασοεε
δ'
πιέωΙοτι Βσιπ:ιΙτιο εΙ:ιιπε 3-Ιιέικε τηοΜΠα
ι·Ε:ε,οϋ Ι'οη τεςρΙτ (Με ΙοεαΡιιΙο Ια Ιου,

_" Με Γει1πτισε, :ΜΠΕ Μαι (με ΙσεΜεΙΙΙεε,
δ6·ΙΏ€(ΙΠτ38 Βαιιτοφιιρ ΡΙιίε έ; ῇευιπε,
Πω:: άι: νΙε:ΙΙΙεε. Θεσσ εοτιίΒΠιιεικο εΡε
@Μι Η εΙει1τε: @ΠΙΝΕΙ Ι)ο&ειιτ άσε ΙοιΙτ ΡεττΙ τε
εοιπποΙΙΙ ά:: ΜΒΜ Ι:ογ [σε α: Που ‹Ιο
δ. Ρ:ιι4Ι , ειτε ατε Μυμβε:·ε.τ πΐέ:Θεω με
επεσ›··έπ_βέ2ιιἑε ε:: :ε 2σωΙυεἰἔ. Ετ ειΙπ·ίὶ ΙΙ τα
ίιιτο·δε εοηεΙ;ωηε κ:ΙειΙι·έτησητ Ια τ,”εΐνερ

, Με εΙο ΡΙιιΠευτε εΙο ΙΕε λ ΡΙιτε°ΙΙΙυΙΙι·οε
“ΜΔ 6οττιΡ:ΙΒΙιοηε , 'Ι Πιι5°εωβι·:ιΙΙειητ ΜΙΜ
μι:.ω, αιΙτττωοιπ Ι'εττειιτ ετοΙΙΙετε:· ὸ'Ευἴεβ.σ,
Μ°°ω° ρεοπικοι: Ροιπ άσε οοτνἔτεἔειτΙοι1ε ιΙ·ε
όΙ# σ'
| .
. ›
1ωω2. Μογιαοε ΕΙιτετιεπε,·Ιοε Ιοειετε:ι όεε ΕΠ
”"'Ι" 6'ΙετΙΙσπε,Γεξεο Ιιιόιιϊε1ιτε,εΙυεΡΙιΙΙοι1 των
“Νικ
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εφη αυτΙιευτ άστατο σπασω, ὸέω·π ευ
-Ιστ1€ εΙαι1εΙ'ίππΙσ τω. Ιεντεε. (Σετ ΙΙ Φ

ίοΙΙΒε έεοΙτ Μ” . Ιοε ΙΜοΠε.Πέ:τοε. 86·Ι4°8
ιΙΙἴεὶρΙΙτιεε οΙεεΝΙογτι6ε 86 ·όεε ΙΜΗ
ΒΙ:Μεε· .αιι€ογειπτ όσεμι έτὲ α: @εμ
Β” Α( Ε8ϊΙΙΙ)ϊ Με €Ιιτόβοιπε πινω; εμε ΗΒΗ
π”. ' εσ:-Ι:ινΙΙΙ οεττ€·Εῖ›ΐττε`ει ΤΙΜοτΙ1εε. Με
επ.. εαΙΓοιπ επι 6ΙΒενΙάοτιτε; μπε φ:: ω”
' "ερίττο κία2έτΕ:·έετΙςο, ε1ιιοΙ2ιιη7: σα· ΩΣ

(Η ΙΙὸττο δοΙ€σειιτ,-ε:οπιιΙιε ΒΩτάπι5ι15 ΙΦ
Ρτοιπκ?ο5 οξεί'αετ άΞεοΙΙ:Ιοι1 ΐοιιτΔΙ0013 Π'
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==ω ν:
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ιιι·ειιιΙειο οιι Ισ. Γς:::οιιάειξιιιιιέε όιε Ι'Ειιι- θΙι€ιξει, ριιοιΙε Νοιοιιε ειιιΙιειι @σε ΡΙιιΙοιι..Βοιι-

”

ιιΙΙοιτ (Με (ε:ιΙιεε , ςιιειτοτΖο οιι φωσ
Με ιιιιιι:ιτειιφ.ιιτιάε ΐοιμ:ϊιιιο .εεε @οτι-ι
εισεμιτιοιιε 51ο. ιεΙι€ίοιιιο, σιιι'ιΙ άέετιτ;
έιογε“ιιειΙε ρειεξοιιιιε:ε .ΕΙιτέτιι:ιιτιεε.ε ΙΙ
ί:ι.ιιιτιιιε `Ιἶιειίὶιειιιισιι μι μ” έτιὶ αειφ

ιιιιζιιιτ μικτή Με (:Ιιτέτιειιεε εκατ ιιιι6

Ι'ΑιιΒιιτ έωνιι εστω εριιιο ΔΈιιτιο
τΙιέσι ἴιιι· τοιιτ

νοιιε εοιιίιι$ετέε , (μια - Ν

ΡΙιιΙοιι ιεΡιεΓειιωΙ5 .6ιΓοιΡ1ιιω έα @πιο
ιΙοιιι ΙΙ Με , ιιοιι εοιιιιιιε: ιιιέε τσιπ
ΗεΐεΙιςιπειιι , _ιτιειιε> οοιτιπιε @εμ έω

Με: εινειιι ςιιΊΙ_εοιιιΡοία& Ισ ΙιντωτιιιΊΙ
ιιοιιε ειι ει 1ειΒὲ. Ωειιτειιιε:ιιιοιιτ άειιιε

τομιεεεριιι ιιοιιε ιείὶε ά: νι·εγ_ε δ8 ειδε
Ιοιιιέε ιιιοιιιιιιιειιε _εΙιι (ζΙιιιΙΙιειιιίτιι6:
άσε ττοΙε ιιτειιιιστε ΒεοΙοε , ΙΙ τισ Ιιε τιεςιιε
ν:: απο. ιιιιεΙειιιιιιιιιο άι: ΜοιιειΡεοτεε;
11011-ρτιε·ιιιοίιτια_@ει-ιιε·Ιε·ες6Ιιτε άι: Βιο
εΙετιειι,_ιΙς: ΒειΙειτιιιε,6ε άο_(:οιιέ'τειιιιιςιε ι ·
ΡιιΙιΙιέε @με-Με ριοιιιιοι·εε·πιιιιέσετΙιι “Ε”
9Ι18τάεΐπισΠεοΙε:,Ιο ριιτιιιιστ οοιιτιο Με Με.ι.ε.
()ΙιτέιΙειιε, δε Ιοε έσω ειιιττεε·αιΙει€ιτ Τζι

€ενει1τιεοιτιιιιιιιιάαιιι, Γιιιι ό'ειΒΙοειττε, Τ 'ΙΙ, .
δξ Με εΙειιιι ειιιτιιι:ε εΙε τοΙΙ:ειΙ:Ιιε" Με οι:ι- Μ "°'ΐ
“Με δε
τοιι·οε
ιιιοιιιιοιι
Ιβ Ε8ΙΙΙεε
'άζειιιέιιιιε
άσε ΩΙιτέτιειιε,Γει.ιιε
.Μ0τιειΙΙ:οτεε, Ι· ΙΜ·

`

·· _ε_·_ι_
-ι'Ι"

Χ ω, `
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Ϊ

Ϊ£%Μυ›ί;τΧ ΧΧ #1
- ` (Με ῳιἀ=ι1'£ιυἐ;οἐεαΕἐ;.ε ότιΕ γφ£τὸ=11ὲε @σε Μέ!

Ι

3)ζ-_π=-_<ε-.4

' β' Ρεια:Ω16 οέε:4.Βοη,8'άΙ γ @ω εμρε ω· Ρειτφγ

Με.=Ω!1τέτΣΦοε.ΜΜ5 μμι@ &χΉε ει€5-610άζ
ί?εεεε; βκ·άεαΜοη,π&εΕΦω Η ω: Ρωφ1Ιΐ'
με ιτιεί·τι1ε τη Ρετ Ι'ΒΩ:€1τυ;ε:,υτιχ -ΡαϊΙα.

Ρτεω5οτφζαιπτ1ςιζμ1τὲ (ΞἈτ'έτ£ειιαε:,ςἶις: Με ι

ΐκ:ι1νε3, πι1οϊό1Β τε¦ςεἔνο1τἶΔΒΙεὶἔοτιΪίΪς$
Ι:Μοιπ. έιι;οι1η· κάτω ίοΙαμπΙ εὶπ; ιχόίο

Χ Ραπ; ωετ16ϊ. ΟΠ Γε: πόιιτοκιτοΐά6·
Ι:οΒΙ5 ειθοα, 9ιι'ε1Ιε8 δ'τ.νοτο:·'
7
Ρ ει:. Μ

1:+ειώτο ·‹ὶε_Ι:ιἰ.εΙ;ο.τΒἔ ,·τ1ιι'6ΙΙ;:ε ειτίΒτ%
ίόΐεποέ :ιι1;.Ιὶει;'ςμε 6613:: -εΪ€ Βοτικ· σ!σΠ

Βοκιτ @κε Μογιιεε ,ε8‹:1:μτε ϊἔΙὶἔὶ€Ι1(©$ ¦

ω ες!Ηοιπ

άσε ναιρποΙε"ητκ:Ιε; 86

Ρτς;τειιόεπιτ ςι;ε Ιοε ιΜτιὶΙὶτοεόε Ιε:ικ ·
ΚεΙἰἔἰοτι γ Γουτ τοι1ε οΒΙ1εο2 @ρἘ2 ιπ1εί-€

π16_ίωτε. ίζετωπιεπτκ:ιπτ Ρο·ιι1ἶετε ρο1ιπ
εΜειοετ Με Βάδ1εε Η Γέτοίτ Ρ1ι15 ακρο>

άΙοτιτ ά: Με τεςενοἰι: ει ν1ντο άειΠε Η
εαΜπιτ , ΐειτ1ε ειά(ξειὶτε στι «το ἴοΙοιιακΙ

ό; 'ί:26νοεαΒΙε; οτι Γε ε`οιπΐεπτει-πεἑίὶιτι#

κ

·'

Ρ1ΒΠ1811Ε &τ Ε;Ρτο.ί·`οίἱἰοπ,‹1ιι,ὶΙεἔοτφὶαπ:
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. εΙ*γ νοιιΙόπ κιΙν·το, επι €1τ1Βτ2Π2.ΩτΓΐτ10:Ι-ς
τυτὶοιπ.Ρ:ιτ α: ωογοέι Με ΡεοΙιὸ άς πω”

φ1γ πωτηικ:ιπ, ΓετοΙτ πάόΙω ἔτὶ0Ε 08
:κι ίττ·τοΙτ Ψτωω Ι68οτει:δ: ;9=Α86 ΠΟΠ ΠΠ

κ Ρατ)ι1τ8 86 ηη ίο.ςτϊΙεεε:,εοιπτΠ·6 115 16

Ρτε·ι;ειπάερτ ιπο,πιτεικιητ,ο. @Με άο Ιευτ
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νοέιι. Νφιιε Βίου; Πιι'αι Οτὶειπ απτο οω.
ΙεεΩἐιιτέὶἰειιμςιιο ΓοιμοξΡ.ροΙΙ: άι: δ. ν·

ΤΙιοπιιαβ Π), ειὸο;_οοιηιτιυιιειυτὲε άι: (Μι
Μογειο; , @ω ·=κζῇνεητ β;ωε υπο ε1ό απο “Μα '

@τε
δέ ειἔττοὶτε
εμειοε['δ:ς:ΗΗ::ατάοιι;
(ενώ άο αεττώποεϊο_8Ιοε,
μπακ ιπ;ο.τι:- ε" ι»
ΜΙΒ «ινε1:ε1ιις Ι1Βοττὲ εΙ'ςη [ο1τ1τ Ραπ 23* '
σεως) (1ω1 :ή νευΙοητ με εξεπι;:ι1Φιή,.·ια!3 4”

Οπα ηι11 επι (οττωπ μ: Ιδτιτ Ρ;ιεί:μ1ε;:$·ι·
όοιιτοίἱ οίὶἱτιτέε 5 Πω: απο: 9η” Ροέίε- :
νεκιιτε Οι: ΒΙαΓτΞκ: ι!ειιτ1ιιςριπΡωιις;

Φ:=φήτιοι· ςέ: τ1ιιΉε εινφγ.ειπτ_ οΙτι·Β;ΔΩἑ,

ο!! Μα μπι άο σοηθάει·ειώοπ εϊανοΙ::

Θηττε.[Με ο; εμΠΙε πΐοηε-ΡόυπΕισάτ. . _.) .
Με.-Ιε πω” πι, φα: 1'οπ.:ιε1ο.ε:οοιιάωτυ . [~ ξ "Ϊ
ΠοΗι;._άε ρετῇωο';=η'4γαητμοῇμτ Ηώς ὁ:: Τ
ναιμΙε ηρ_ΐοι1: σομΡ.ειΒΙοεζ _ιβάιτευτι Βι'

ετΗοἔὲ. @Νοε ΐοτ1τις ἀοΜογπιετὶε ί6:-.
ΦΠ βς;ιυρόμ-Ρ ΈΡ1ι,ιε Ϊζ1ΡΡο:τειΒΙε φ.ιι·;

Πέ96:.·Ρο.ε ι:εΙ1α:5 ςΙοε Ι.ειτ1τιω Ετ εστπ:ε·ε
άαΠ8

ρ·τε1ηξετέ. ίἱεοΙοε κ:Η::ΓΕ8Ι1ίε,

Με φα 1'οιιεοπιπιοηεει π τ_ει11ο.«ηυετ
Με· με:Γοιιικε 8: Ρειττὶ£ι1Ιὶετοπ1Θ11τ Με
@Ιβ ΗΜ νάνογευτ @τη Μ; £εΙὶΒατ,8ε ο.

Με ἀῇΪὶ5ιι8ι1ει· αιιὸιπιειιιῷί ά'εινεες1υσ.
κ” 9%8σε θάεΙςεέ1 ώ: έν1άεκπ ςι.ιε Γὸιι

ΓΟΜΓόἰτ,ηἙ;ΪεΙΙεε Γε 211,ειέηίβητ,Π Ια να

ιΨὲ:ι9πτ_ἐιτγεεοἐ;, τέΡΑοψ σε: <ιικ ω .
3

α

©ΧΡΙ.“έτ

›Ι

4 μα. '_ .-›'ἑεὰωσ» ά.;1ωΥ Μ;
_
αφ.. εκρςσβέωοοτ 5. Ογρι:1εμ , Ρωειώ ω

'ὁ

ν· 5ΙΙοε δε εεερωτέ ε 2ε(ά1τ-Π ) ι>ΧΖς3
Ο)·μφ. 222 ΠξΙΠ.ΕΝΤ, Μ _πηρεα·υξατ Ρη·βω·τε%
ει· ° ἐκ:_ α: έωπ,2!
«Μαι 6εω
Με"
4ιἐε·#ε:β
Ροπησ.ρ.
_ _ ·
4 ·
Ι
ω!
_,

ω. 1%πσ·ιφνηισεα'ωωθετάαη:Δ: |Σεαρια!εωρ
ή· ' ΐ«εύε;. -ΕΈ:- @αἱ €ἱειἰτ;`ηυρ Ρκι©ςεω98
« Ρ'
©ριΠ5 109ηςε επι 9ιπιτς1ς απ: δε ς:18:
· 5ἔΖἐἶῇηψἐίϊϊ1€ ίἱ€εὶο,;5; πμ εὶε Ιἑι,ὶΙ :Με ίο ττοιξ-τ
5ΗΕΖΓ_νο«ΡΚ›ἰτιτ ςιι6_Ι'ΕΖ11ΐο ὁ'αΙο:ε οαΙΪειίὶ ,οι1

2,2°ή τἰτιΡτ ραπ ημ1έΙσέε κτιμτῇἔιὶἐεεἶἐοιπιταᾶὲε
Με 2. Επι: β65'ω!ομρι1- μι; άσ:ενειΝεε ειρπε9

227,” έψνο1τ| @ά Ρτρξ6$ο11 άσε κβν;·ε: ώ” Ιἐ›
ε. μ.. _οςΜΜτ-:.εοωπιο άειιΧ τρ:Ιεβτεέ Π9ῇ= >

' 0°""Ζμ&σα›ιεεΐ άι: ΕΕἔΙάἴε.Ιὶοἱ1ιο.ἰμο ὲέετῷνεω
ιἰσ 6'ευ·,
Λ
. τοεοηποιί=
_ .
Μ.
4. [Με οι: τεσαι:άε Ι·ςΑροττς
, Μ:

°·"'+· Γεπείο;Μεβοωσητ. Μα1εΪαΡιίί[: βΙν1;·'·
Π2]β!. οι1ττε;_86 «Με @ο Γα:οτιά Ικα, φα Γιιῇρφ
έ; ?ι εθ:.9ιιε Μ: Δ νατιτ (Κ: ροιι€1ικιισε “με Κε

πω: ;_ Μογτιεε δό Με ΒοΙἐ8ὶεμΓοεί8ε βετ ΡΜ α
π·

ε: φα Γοη ΡτετευόύΙε·ε Μ1πι1Ρετεε άι: Μ.
ΚἐΙῖἔ1οι1,·Εοτιτ Γο1εωιεΙΙεω ετάτ,ΐυβ Μα

86 @ωροττρ.ΒΙο ;τοωουτε οίϊ-11 έἰΪὶὸετη:
φ1€16· ρτοεε_ἀὲ ὰ: δ. ΗΜ, όοεπ Μ
οΧε1τ1ρ1€ε. άφθίνο:1τ ί-ετν-ὶτ άιτ ©8168 2

.ΓΕΒΙ1ΐε;·οβΙά%|εευκ ὸε Κοπιε ει `ό1ίΐο-·' |

έ το: εεΝοευ , δέ σ. πε τ_;:;ν;οΞτ Ρ9ΧώΠΜ':
· :Πο @ω , ε1ιι3;ι'αξη: Γο1:αιτικε ειπε; ά'αιι;
αιιι€ ΡΙυε° εΒιο1ο χω,Ιδ ςΙαξ_Υο:ο.ἰΒΩοῷ8:
|

.

Χ 7 1,.ΑΡὁἘῖ°;
`

/ἱυ· Περ2ιπ Ιτ Ι; ΤΖωιόέε.
ει;
Ι'Αρόττε, ε'ΙΙ ει1€ιι€εοΙτ Ιεε νειινεε επι ει”
εεΙΙΙΙειτ πω: σε: ΞιΒε Ιἑι, έτοΙτ πιοΙιι- ν·

ότε, ειιε @Με ου-Ρεονεητ τοπ1Ιυετ Ιεε
ΡεΓΓοηεεε!, ειπ γ Ιω: εςτειεΙπεεε μι: Ιε
νοειι ίοΙεπεεΙ εΙε εεε εάνετθιΙτεε. ε"
δ. Ρ:ΙΙ3Ι ΙΙΙ: _ετειΙΒηοΙτ ειπα εΙποΓε, εοπ:=
111εΙΙΙιειτε Π; ε:φΙΙεΙυεΙιιγ τιιεΠΠε,Πεοπ '

ειιεεεε >.νειΙνεε ςυΙττείΪεητ Ιε ίετν1εε
άΙια ΒΙο.εοηειτ Γεω μετεκτε ‹Ιε Γε γου

ΙοάτωεπΙετΙ, σε ευ'εΙΙεε εε όενΙηΠει1ε
ΙεΙυεεητεε,ευιάεείεε, 8ε ΙκιΙ:ΙΙΙει;άεε.Οιέ

οι1ττε κέικ εεΙ:ι εειιΧ;τ:Ιε Βοπιε εΙοΙνει1ε
επεοι·ε ετ·ειΙτιότε , ειτε Ιεε Ρετίειπιεε; _
φ1'ΙΙε· οΒΙΙΒεπιτ επι ρεΙΙ.Ι3ετ , πε τοΙΙ1Ρεϊιε

ΜΗ νοευ £οΙειπιεΙ, ε1ιιΙεΙΙ ΓεΙοΙΙ ευ:: σέ
Ρεήιιτε,ιεπε Ρε:ΗεΙΙε,ϋη ΓειετΙΙεεε,8: επ-#

Β·οζ;ΙΙΙιιπ θα [Με ΙιοττΙΒΙεε δε Δω ΡΙι1ε
τΙει11η:ιΒΙεε ετΙΙ11εε, ειιΙ Γε ΡιΙΙΙΙεπιτ τοτε:

ττιετττε εοιπτε 1)Ιει1. Ρι1Ιε ό.επε εεε δ; '

ΡειιΙ Ραπ Πε όοιππετ Με; ἴεΠππεἔ '
ΟΙιτέτΙεΙΙηεε 2.00011ε σεεείΙοι:ττΙε εο1Ι1έ-'
ΙΜ' - @Η ιΙεε ΡεεΙιέε ,ΠΜ Ι:Ιειι εεε Βιβ

0Ιιειικ

ΓεειιιάαΙεϋπ Γοητ ηεειεπιτίοΙΜ

Βεαυεοἶ1Ρ ΡΙιιεΙε8ετε,ειι'απε ρετΠεΙΙε 68
Φΐυπι ΪειετΪΙεἔε , α· ετϋ εΙΐετε οΙπΙΙ2ε ε: πε
:εεενοΙι·,‹1ιιε ἀεε ΡετΙ:οωιεε Γεσαι€επεΙα
ΠΙΣ 3 Με ΡτείεΠΙεκι εοεήοΙπιτε ω-εεςυε
ε εεΙΙΒειτ3εεττεΙ11εΜεητΙ ΙΙ είΙ; ·εΙεΐίΓ,ΨΔε
Ι
Η.. Πάπα;
.θέ ε ' Β
κ
Δ·

1

Ι

7

···'°°ε"°'

Ι

‘\

με
Serment _XXX VI.
ſi ceux de ΜΜΜ: Ξενογοευ:ειιιτο.ητ de
Tiny.

ſoin , que

Paul, du ſalut &de la* θα».

€Ι:16οο.τ1οη des ames ﬁdeles , ils ſe gatñ.

dcroient bien d'engager dans laneocſ
ſite

Α

du celibar ny hom~me,.ny femme, Α
«ΙΜ :Ηπα ſoixante ansôîſſilïs-répondent,

que έα: _Ι-σΞΙτοΙτ.ιιπο οΏοίο ridicule de
faire a cet âge lè; un voeu ſolennel ne
ſe_
jamais_,& que d'ailleurs-cette_
10vmarier
ſerait -prejurkiciable
_a líñgliſiſeſii l'on;
ne -recevoit a ſon miniﬅere , que des
erſonnes de ſoixant-eſſſſaſſnïs; j'avoue' l'un,

a; l’aut_re_;.Mais de là meſine je conclus

premiçrement_ quglçur- pretçndu voeu
ε? 6εσΙε Ι11οσ;ιοικι β.Ι)αιΙΙ; ςιιΙέεο1: ἱἴορ
Βιμ Ρομπ obliger- les Diaèoniſſcs a

ειπε choſe ridiculſſqcomme cuﬅ été Με
ιΙΙΙΙ:1το.ΒΙσπισιιτ, σε ναι: ε, Ι”ειΒο,:10φ1€Ι

ſi @Με recevoir en cette charge , &c c
;ορθ.εωει1τ ηπα le celibat n’e’toit pas

requis pour exercer le Sæniniﬅcteipuis

qu'il cuﬅ été tropincorqmode aFEgIÎſc
de ne 'recevoir a pas un de ſes miniﬅe
:σε .ίο.οτέε,εειιε ὸεεἔἱροι·ίοτι:ιοε ά6ίοΙΧωι
_.ω"νΠι·__"γ- "'-

το πω; ce qui ſuivait neantmoins ne

ceﬂ-'airement de la doctrine de 5.ΡενΙ
'ειπε ημ'ΙΙ κι'ειάεπσ.:Μεγ , que des perſon

nesſexageziaires 'a un miniﬅere» Où l*
'

—

M..

. eelibal

"'-'~-~-——-—...n._...…

.

,

%/Ι

_

_____*.”.ε. .
'

_

τ” 2°1ιτι2τι·ε τι. :Ο ΤΖωιΜέτ·,
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εεΙΙΙιειτ εΓτ σεεεΙΓειττε. Ι)'σι) 3'εσΓιιΙτ0Ιιιιιτ
πετ ένισειστσετιττ σιτε εε εεταβΙαπωσ γ'
σε τιιιττωεστε ( εστστσε σε Ι'ειρρεΙΙειι τ) είε
στι:: εΙισΓε ιισιινεΙΙε , δε: τσιπ τι Γειιτισ

εοστιιιε 82 ιιιιιίὶτέε σεισε Ι'ΕἔΙΙΓε ρτΙισι
τινε 88 ΑρσΓτσΙισι.ιε, οὐ Ιεε ΙΙσεΙ.εε , σιιΙ

νιιτσγειιτ Γεω Γε σπιτιετ,σε Ιε ΓειιΓογεστ,
σιτε στα στι εΙισιΧ νσΙσστειιτε Γεισε έ), :ιτ
ταεΙιετ,`ΙΙ ιε Ι'οΓε σιτε ιιιιιΙΙ , :ινεεσιιε Ια
εΙι:ιΙΙΙιε σ):ιιτειιιι πω. ΕτιΙἱσ ΙΙ Ισ τενσΙ·
τε σε σιιεΙσιιεε Γεισιτσε8,σιιΙ ε'έτσγεστ
σέτσιιτσέεε ειι:ιτεε δτιττισ,τι ότε ειΙΓέε τι δ.
ΡειιιΙ μια Γε τ·ισττετ :ι εΧΙιοττετ Ιεε ιατ

τιεε νειινε$ τσι σι.ιιτιεισε, σΙΙσσ'τιΙΓειττετ
Ιειιτ ΓειΙιιτιεσισσιεσ ΡΙιιε τεστ σε Γεεισ σει·
Ιει,ιιιιι Γσστ σεε , δε σιιιισειιΙΙεστ εσεστε
σιι εεΙΙΙιειτ Κστσεσσ, σεντσιεστ-ΙΙε οΙιΙΙ·

Βετ Ιε-Ρ2Ρε τι στι τεΙεΓεΙιετ Ισ Ιογ 8: ε
τεττιετττε Ιεε ΕΙιτέτιετιε στι Ισ. ΙιΙ:εττε
ειιιε ΙεΓιιτ (ΙΙιτΙΓι Ιειιτσ σσιιιιέε9 νσγέε

]ενσιιε -Ρτίε , σιι,εΙΙε σιΙΙΙετεσεε ΙΙ χει
ετιττε Ισ νοΙΧ σε 5. ΡειιιΙ, 86 Ιεε ΙοΙΧ σε
Κοιιιεττε τω» (σττ ΓΑρόττε) στι: [21]614
πω· τιειιωτ/ἐ Ματσε” , ό· φίσἔετ ρ·υσέΜ$

ΙΙβέιτισ·έσευεΜεκτ Μο· σιωπές). Ιε Ισ:
Ι'ε50ι5( σιτΙε Ρο.ρε) δζ σοσ εΙΙεε Γει.ιΙε
ΙΜιιι,ισειιε εσι::οτε Ιεε ΗΙΙεε Ιω ΡΙιιε των

στη, ίσοι ΙΙΨιτσ`ιισΙσΙε @σε σε εεΙΙΙπτι
σέ

π.

8: Ιε5

ΊΙ_” Η

·. ·Ι
Ι

ὲ16

8στωοπ Χ Χ ΧΡ!.

εωφ. δε Με οΒΙΙἔο ει οι: (ο ιπειτΙοτ Ιειτ11:ιΙ5,ρπ
` ν·

υπ και ΙΙ τεττΙΙ)Ιε,ε1ιίΙΙ ι1,γ ; ΡὸΙ:π :ΗΜ
;οτΙτέ· , :η όει:15 Ια (ΪΙευκ ,τη όειοε Ια
απο. (ίἶεε: ;1,εΙΙ Ρους-ςΙΙιτ, Ια ττιΙειπΙο
ΡτοΡτο)τ1ιιΙ Ιε·ε ση βι1ΙΙΙέβΙΙΡΘΠΙει·.€ετ
:ο άΙ&χέιπες είὶ Η ΡειΙΡειΒΙε:,ηι1ο Ια επτ

ς·Ιψω άΙτιειΙ ():ηετωπ Πιο (Με ΡΙιιε (έται1ϊΙ8 εί
Ρε;|τε_Ι:Ιε (οτι ρο.ττγ , ο :ι Επι ε'εαΙΡείεΙΙετ

Η_

πω:: εεε μιτοΙεε Για σε ΡειΙΙει€6,; 1.5'.
Ρωι¦ (τΙίτ-ΙΙ)· α1υρ·έ2μη· ε:6·10ετΣεπτε με· ΜΕ:

ρυββοκ :ξέ2ρέ: Μ- εκρεάΖευ2ε;χη μια ὰ::
Δ άκρα; φειι·υε: π] μια· ί”££ςἐ2 έ·.ΡΖευά κ; Βία
| με :αρα φρτβσπ.τ :ιιψκπί'/7η μι:κά: 'εκ
Ξβτἐἔπεε:ῇωὸΖά έΖε:,Έ2! ΙΜ όω%ό· @Ζωα
- Αν]ωπα.σ16εφ»ωΙ· κά· Ζ,2:22,&άε Ζωηεβκε

.

έ«[ΐ9πε έςίασαακβΖεκπεί.νβ22ΡσατΖε: οπότε.:
βσηίτάξηι2η Ζε: πάέέέειικ. @ο Ισ Ρου
Ξ·

γοΙτ-ΙΙιεΙΙτε ‹Ιὸ ΡΙυε ωοάεΙΙετ 8Μ_ς45 Ιἶ©Γ·

.|9·.ρ"

ξ

Δ

-. .

.

.

#8::

·.

,, Μ! Ρτι5ςΙε:ΙΒοφεςΙΙ Η ιτιεοτιι€ιΒΙ:,ςυ<#68
?ΡΜ ςρΜΡε8ιπούέβο Ι”οιπ ΡΙ:ιι ΓοιιΙΙΙ·Ιτ ," 86
“μ” Ιοκιτ
›
η ` ; Ι Γουτεινωτ
Λ
. ΙιειικΙΙπποπτ,ημο
.
τοΐυ-τε

αν” @ΜΙ (ΙΜ , δ: ε11ιογ ςυ);ιγτ ἴειὶτἶ$£
οτὸοωΙὸ Ι”ΑΡὁττο , ε'είὶ 116Μ1ΕΕΠΟΙΠ$
Ι μα: τε111ετΙ:θ 86 ιπιε 1ωΡι1άετιει: ἔστι
ετο.ικΙε ‹Ιε τονοςιπ:τ επ άουτσώ ο,ε:ΙΙ:

Μαι ΐειΙτ σ.Ιο τετονο1τΙεηειιησε ροτΙοιι

9:25 ΙΙΙΙέε ου ἐειτςοιιε ει Ισ. ΡτοΕ:ΙΙΙοτι οΙι1
α:ΙΙΙ;ειτ μι: σ.Ιεΐε ναιιΧ ΐσΙε111ι€Ι8- ΜΜε
..·
.

Ϊ

Ι

δξθΙΙΙΧο
|

·

βη· !ΈΙΜπ, Ι. α Timothée.
δή
ΒΖευκ,8ε Με anciens heretiqucs, enne— ?Wi
1111εάυ mariage , alleguent cc que I’A— '
pôtte dit ailleurs S Ζε 'voudrais que tou: l- 0"·
όσωπε.έβιβαι auſſi' comme παο/τ. ~ Ie ne Π.

veux pas me _ſervit de ce qui a étè d'e
bitè par des écrivains tres-anciens,

Clement Alcxandtin , &z l'auteur des???
·0ρϊττοε,εμ11 ρωταω ſous le nom d’1gna'—~ ω;;;

ΩΜΙυίεΠ-ευτοητ εμε &Paul étoit mariè; l-iàlï-

i

Car ſauf le reſpect deu a Ι*ατιείτ1ιιὶτἐ,;'ἑἑ,_
cette tradition n'a point ά'ειΡΡ€1τ€Π€0.#Ρ· 9
Ic diray ſeulement , que ces deux lan- Zſiſſzctpä
gages de S. Paul #accordent ſorrbíénſadeä-/v

enſemble, δε εμε ces deux volontés',
bien que contraires en apparenſiçſiqne ſé
choquent nullement, parce quela pre#

Μοτο :Η un ſimple _ſouhait 5 au lieu que'
18 ſCcondet-,ﬅ uneotdonnance , 8: απο'

' |

volonte?v atteﬅée. Quand il dir , ς111Ί[

ſ

*voudrait que WM Lomme: fMſſcſi-ﬄt comme?

Ζω ſigniﬁe cc qu'il ſouhaite, δε Ποπ
κ @Ή commande, ou ce ξμι'Η οτάοη

π· ]-Ι-·νοιιάτο1τ ε'ΙΙ έὲοπ ΡοίΗΜε , qué
:ous les ﬁdelles. luy tcſſcmblaſſent a
?Ft €εα“ϊά,ε_'6Ιϊ: ει άπο ε1ιιΉε fuſſent auſi?

Ι Μ, δέ ΜΙΒ exempts, que luy de του
“Με επιιΓεε,τ10Ι obligent les hommcéſſ

-WChÊrçhet-Je maîriagſſe'. Icv i1 fait non

leb-S

Μ.

a-

;ιβ

-

Η

π'

....κη7

Ι;:ΜΜ X XX VL_

z unſouhait, mais une-ordonnance; Il
Parlemon en generalſians regarder l’ê~.
_tat d’aucun en ΡατεΙουΙΙετ,ωο.Ιε αμα
avoir meutement conſidere' les quali

tès α diſpoſitions des ſujets , dont il
parleEt que la premiereſide ſes paroles
ſſoblige pas tous les ﬁdeles a @Με
comme luy, c'eﬅ a dire a vivre dans le
çelibagoutre que Rome nous l'accor
çle elle meſme, S. Paul le montre clai
rement ,— quand apres avoirzfait ce ſou
hait , ſentant bien que ce qu’il deſire

ne _peut eﬅre , il ajoûte , comme en ſe
Çorrigeant ,~ MME u” chacun aſhzzpropre

:ΙΜ
~ή.η_Μ«η-"-Βφ-

Dieng , βια ε:: απε7Μπέστε ό: ΙΜΜε

σ:: απ; απατα. _Icy nous nc voyons fic!!
de ſemblable. Aprésſiavoir dit, tſi/ilv

?Jul-que le: jaime: Ψ(26έξ/4Ι #2#4#ἰ### › ΙΙ
;l'ajoute tſſien,qui nous donne ſujet de
douter que ce qu’il veut ne doi-ve pas

@Με fait. Au contraire il ajoûtc une
raiſon , qui fortiﬁe. ;Sc établit ce qu'il 9
dir, δ; oblige Ια veuves parla crainte

.de la damnarionpù quelques :unes ſont
çqtnbées , a obeir a ſon ordre &Wa faire
ce qu’il veur 5 Way donc ,me dirés
Ι ΜΜΜ Toutes lesjeunes fernmesveu:

re? ſan; 'SNES Qbligécs
de .ſc -xnaríﬄ
ε. "ſi l
α

ï,

ſi” ?Epine I. àTimothée.
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8è pas une d'elles ne peut-elle vivre chap,
dansle celibat ſans deſobeirſſ a FAPÔ- V*
trcêA Dieu ne plaiſe,que nous l'enten

ιιιοιιε ainſi. Le mariage δ: le cclibat

ſont des conditions indiﬀcrentcs en
elles meſmes , &E la Religion 'de Κίκε ~
ΕΜΗ πισω ΜΠΕ la libcſſrcè de choiſir ñ

l'une ou l'autre, ſelon qu’il eﬅ a propos
Pour_ nôtre ſalut; 8c .Ceﬅ S. Paul Μ?
mcſinqqui nous 'ſapprend ainſi dans le

ſepticſine οΙιιηιιττο de la premiere epî
tre aux Corinthiens. Regardant donc'
ICS Chrétiens ſimplement ειιτ:ιιπςιιο

Chrétiens , ſans avoir égard a leurs
dons, aleur vocafiñon , Bcalcur grace
particuliere , β: aux circonﬅances des

lieux 84 άοειετΩΡε;ού Πε (ο ττειινειιτ,
Η ιι)οΒΙ18ε με ικα ιι'ειικ·ιιιγειιι mariage,

ï'

ny au ειιιιωΡωριεεωωιι ; Η en laiſſe
le choix @Μή prudence; Ic-yil parle
non a contes les veuves chrétiennes *ſi
generalement maisa quelques unes

ΓειιΙειτιοω- de celles , qui pouvoient aſ
pirer aüDiaconat de l'Egliſe ; δ£ apres
avoir *examine leur age, 8c leur condi;

tion, 8c l'es avoir comparées avecque

Ήττα Μια pareil état , qui* s'étant
°Piniatrécs~ a demeurer veuves , s'en'

Η
i

Μ: 4·
_

έτογςιιι·ι:·

ñkſi, _..;…4_

*ΤΑΜ p
I

ει;;

Χ .; 8εωωι ΧΧΧ7-Ι.

ει” έτογειιτ. fort .mal _çreuvées , έτο.11:τοτΩ
γ*

becs οιχἀεεζἀεἴφτἀ:εε ΕιΠ:Ιιει1Χ, ε;

[εφε @Μπακ pour aſſeurer leur ſalu;
ê; lîediﬁcatloſſdc l'Egliſe, Juge &I pro
::οτιςε qu'elles ſe_ doivent lnaſſrierñ. Tou;

te la ciſſure de (οτι diſcours montre
"clairement, quïl_ ne va .que ]ι1[9ιιο;]Ξι.

1Ιά1ίο1τ @πε Ιε:5°νετίςτε ΡτεοσάεπεΗπο
Ι.εε jeunes πικαπ que 'Τοπ reçoit du,
cliacpnac en ce premier age deviennent?

Βέτα δ; πιίοΙωπεε 1ςφιπτό (]Ι1τ1ΡωςαΪε:Μ

Ιεξεί:αιισοητ 1ε:ΠτΡτεςψ:ςο Foy, qu'elles
deviennent ο1ἴεμι[εε,ὶσεΒ1ἔ1ωἀ_οὲ,8ε;ευ
ηςμι1Τοε. Ή:ιιπάμΡτςε cela, 1ωριδι:ξ ic);

irnſſmſſecſſliarelnene, μ Μια άσκεψ46-Μ
Ιέιωε: =υσπισε: πατέεπωάΙεβ clair que
(feﬅ _une σοτιοΙι;βοη , @ΜΙ Με des pas
rôles ρ$τεεεὰει1ῇεε,.ςμιἐ Π; ἀοἱτΡειτ εαπ·

ίαμμτιπ άπο ε1Εεαάικ: ρι_ικ19ΕΕ ,-. qu'a_
_leur ſujet_ , ιιίΪεγρἰτ ,a ñcellctesſſäes jeunes.

YÇUVCSzqUi _ſont de; λα εοιπά1ε5ρτι ώ: .Φωτ
Τ' Ιω ,dont il parloir, &z qui. dËIHCUË-ËËHË
dans. 12έεαυ .ἀοε-ῖωι;τεε __ΓέςοΙε.ρτ»-[ΦΙαΠ
τους; apparence expoſées aux meſmcs.

Ρετ1Ιε:βο ſont_ preciſement celzlóíîzqüſſíï
…veut qu-e l'on_ marie. -Mais peut. ΜΜΜ·

ΠΘ5 ΐοττειιυο;ΕΙιτέςΙσροοε, Ι'Αρὁτ_τΘ~Μ

î πω? Ρ€Φΐσ1ττἔΦειεΩ 99110ικ S71. Y en 3
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ſdi

dont

.κή

Μ· !'ΕΡέ;πρ Ι. ρ Timothée.

μι

dont il n’y ait rien a craindre de_ſem— Chay.
bläble , ïſce n'eﬅ‘ pas pour elles , qu'il a; V”

@πώ @€ο;τάτε- Elles peuvent έσω
11ι.Ξμετ , &οΙιο1Ηποπ Ια crainte dé Dieu

la ίσως άς νἐωΙει plus. propre aleux_
vocation &z απο; Ματ, Ε: comme ,ce

que ΈΑρόττ€ ΈωΓε111ομ ω11οιιτε Με
Vierges ,ι δ£ -aux veuves' de demeuren

Commc ε1Ιεείοως ίὶ.ἐΙΙςε

les φα: 'ſi ~

ces neceſſaires pour _y vivre lcgitimez

ment êczavecediﬁcation,‘c0mme‘ cela'
Με α: donne-nul droite-celles, qui
n'ont pas cesdons là de.s-.’opiní,aﬅrc‘r,~atl.

ΜΜΜ pareillement _l-brdre expres 'de
c marièi-,quîil donne içy. gg _celles des

"WWW"

~

,= quizne le ΐ-Ξιἱίῷ11©ἶΡ61-5Έΐ1€1ττ€-Βξ 21
liî-,Llſſaluten
ηυο1ι1ιις:ἀΘἑΙΒΨ'Σ:ἱ:ρΧΞ~ἀῷεΘ1Φ ..

n oblige-nullement- celleszqui-nîonlælïui

~

Ϊ
î~~ ‘

Μα ά: τζαι craindre de, _ſemblable χει
εΒΦε€πἀο condition. ;Seulement y ae ~

.-11 τον;;; @ο άγἱΙὶΕτετιεΩαμτεΐ ces_ :Μα
"άΨΗΙ9€1ι:ΑΡθϊτε , .-ςωϊόαΠε Η Νά ‘ ’
_WTC Μή;;; φπα Corinthiens, il com:
?ille biengnàisëilznezcotntnande point
g
:cdib #t aux pezzſonnegqui-en ſont caz- _ ‘
ablëﬄlzlï 1ὶ@ῷε1υ”ὶεῇἱΙ ne conſeille μ” z '_ ’

?lement-z

iloemmandc. αμεα
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CMP. Μπιτ Ιστοί: επ danger de n'eﬅ” pas

v'

louable. Επεσε” εοτσισε εστσστε ειδ
ττε εΙιοΙε,Ιει Γαμώ: de ce ſainrhommc
eﬅ-admirableÆ-ar bien qu'une perſon
ne ayrïëla grace d": -pouuuir vivre legi
timemenr dans» ΙεεεεΙΙΙ1εΕτ,ΙΙ n'eﬅ pas

pour cela- obligé de Fembraſſer neceſ
_ ίε1τεπιειμμά bien qu’il ſe peuﬅ paſſer

ſ .du πιετὶεεἔεῷΙΪσἴεὲὅε1ιε·Ισγ ω eﬅ pour
@σε με ὲΙεἔεσεΙσ; parce- que rien nc
σ ΙἶετσρεἴεΙιε d'y- trcuver ſon @Ισα Με

φωτ εποε perſonnes , qui n’ſſ0nr pas la

’

*τ”

Π

grgèe τεσσἰἴεροσε pouvoir vivre dans
ΙεφεΙΙΙΙ:ϊε= purement α: εινα: εάΙΗεει

. ε.: Πδΐ1- ,le “mariage vleur eﬅ eiridcmmenr
ε” ſi ríecejſſaſſire. ' @Zeﬅ — pourquoy YAPÔtPC

x -Cvrî-lesy“obligeexpreſſémerar ;_ Qu'elles ſe
ΙΙ.»
.-Δ".υ-,_ψ '

marient', εΙἰε-ΙΙ icy, &ci-ailleurs pareille

ment —s‘ils_”e~ſêîcomz~em1e”t ,- qrfälîſ?? ?WP
ε Μα; Αυ σου σσ”ο.Ι'ορροΒιε φωτ a CG

quëîl cônſeillc aux εισετεε εΙΙσίετ Elu &OD
cle-Dieu; enÏñden-*lcurſſanr εεε: le 'celibaſz

s-Ÿil- les en afaitis capäblesﬁlÿ aver-riri???
äſzíë" preïflſiémennque Eëﬅſozſii Antik; 6L ΠΟΠ Η

ſi ~ commandement dMSeigM-HÏËŸSC déclarez

1(τ.ι8. que s’iAS ſe marient (encoxequîe-ce ſoil
Α @Με Με ειγΙΙε)ετεευτισο1ϊσεΙεσ le fai

zz. zz. ſzznïil-s 'neëzerhﬂroætîíæuﬂcmenr Με PE
“JA ‘

“

χ

(θ ,

[π ?Epine 7. a Timothée.
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:clic encore que ce-quïlleur en dit &Chap
δε Ισπποη conſeille n'eﬅ-pas pour le: Μ· Ϊ·
Μα Si ceux de Η communion de…
Rome en “Με ainſi , ſay tort *de leur

avoir objectè l'exemple du S. Apôtre.
Mais qui ne ſçaít , que bien loin-de το·
mettre
cèchoixôtent
aux ﬁdeles
avec
Saint
Paühíſilslcurxen
_ſouvent
la liber

îèz avan; meſme qu'ils ſoyent capables
d'en uſer E TSE les enchaiſnént-de Πόσα

ne heurgqifils ſe_ trchvent engagez au
celibanavant que de le connoiﬅre? Et

qui ne τω @Μοτο , que 'bien loin Φιν

Χ8.ΜΙΠέτ Ιω' ΙιιοΙΙηο.είοηε ,4 Με qualités;
Μ humeurs, δε Ιω conditions des PGI*:

l

ſonnes , ils_ reçoivent indiﬀeremmeiït

ans les priſons :Εξ Με: confluence

tous ages ,Ι &î cour-eshumeurs? δέ (ΙΜ
ΊΠ©ΙφΙε @οτ ς11“ΙΙγ αΙτ.ρειτ fois de ίοώἱῖ··Χ

(Ι€Π€τ des' perſonnes, quileur ſont μα
@ΜΜΜ ιι”χ=ση: Πυρ Ρε11,011 Ροὶιιτκἴἐ

ΒΜά,8,ίπηΒΙΜητ εμε Ια rigueur de leur
clôture ſera un remede ſuﬃſant contre r
tous les ωαιι=σ;,·ηπε ΓΑΡὸαο οαιΙ€τιοπ:

Ια εεΙΙΒο.τ de ces jeunes femmes ,za qui
_Iotdonne de ſe mari-ereMais c'eﬅ aiſés
_ur le premier point de nôtre texte;

&HTPC _regarde Je [ſoin δ que 1ÎApôtre~
β veut.
ſ,,
Ι

’

57-4

Sep-ma” X X X VI….

Chap. veut que les ﬁdeles pregnant de lduçs
, vcuves,s’1ls :κινοοςε1ίιε·Ιςυσειιποθβαηε
ν

, @οτ ρειτεκιτἐ,ςιιἰ ί_ογε:τιτ ϊιτοοτ11τύοόέ05,

@θα φα l'Egliſe en étant déphargée η:

d'autant plus ός moyen.. de ſècouñrir
celles', qui ſont vrayeníenc vcçlvesicïíl:

a dire ſeules α άεωτι1έτ:8 "de toute'
eommpdj-tèg de pour ſupport-ô( appny,
S. Paul S'en exprime en ἐεωτι9:5 ε 2ε6
ſi quſielqueſſ homme , ou quelquéîîctﬂemmeſidtle

_ΗψΦ-·ω.'ΜΑ"_Ήα_=ν"·- ω

_a des *veuves 5 qu’il-leur ſich-view” S é' ,que
ﬄ-ſſlﬄgﬄzſïï (ÎMſhZſiÎ-pÛÎJÛI _chargée-i @θά ο714%)

κα! ρ/β:ρπ:· εεἄε:,€αἐβπι φα]εωρι: ναι
Wes. Les psxſrolcs en ſont claires; δε Ισ
ſens n’a: :ΜΠΕ ἀἱΗἱευΙτἐ , étant Lncſme,
.que πω? άσΓεινεκτ1Πετυοωτ, φα don
nbit l’ApôÇre' allvexſc-t quacricſlïïc de
ce chapitre.; 'Si quelque veuſiïveadcs υπ
A

', Τ” βαν, Μ είε: εσςβικ: α'6β.σ εαβά:; ς#πΓΑξ
Μ·

prennent PÏŒMÂCÏMËHÏ a 'ﬂzaﬄtrerlelórſſfïſſlctëïﬀ

&ﬂv-Fez; leurpropre .mzzzſmszzïï-Ëÿ- a remiſe Μ
ΡαπΜέτ α!εα›·:Ρ%φ:ε:-έεαΜέεαέεκΔα ΙΙιτ,γ α

Point dhutre άϊαοτέτιεε;δτι00€ΙΒΜ·ϊε“
σοπιτπαιπάε·2εγ Ιεὲ_ Ρειωνσε πανω α
\Ongles ﬁdcles de. leur par-enrè; ΜΜΜ
ςι1οιΙΞι il ne :-les xccommarldoit , (ΙΜ

Ιε11τε.¦ίὶΙε· 86 σ. leurs petits ﬁlsſclïlement.
Tou*:
z " .'.
Μ.

èﬁñmcſmc
-

`

dam

*___---Ξ-_

βσΙ'ΕΡ2:2·: I. a Timothée.
@η
δω Ι'ιπι &I dans l'autre lieu; ﬁ bien εμ ζ
qu'ayant ſuﬃſamment traite de tout ce V

Ματ dans lÎexpoﬁtion' du premier , il
@Η pas beſoin que__rious y inſiﬅions
encore une ſoiÿicy. Iôint que le temps
qui s’eﬅ-éeôulè“, nsſoblige a ﬁnir cette
actionÿôurne pas _abuſer &le -νῷττοΡΘΡ

τΙοειδι·:.Ιρ νομέΙΡΈΙο ſeulement de treu
venbomquiäivant (ΙΜ: άΙΙ:-3:οηεΙυττς, Ια

vous repreſente briévenſſÎentct'~quelques
ι1ιιοἔ ΙΜ plus importantes remarques z

@Με peuvent δ; ςΙο1νσητί·ΞιΙτο (μέ Ια
ΠιΕ6ωΙοητ Ι'ΑΡόξτε.κιω.ι; αεπ-ττε_τεωω

pour .vôtre €ό16εέιτΙοιμ·-διιτ”Ι5 prſièmieñ_
repartie de τω] texte ,ſconﬁderezïïpreñ
mierement combien eﬅ grande la folie*
άΦ15ρσ:τΐοπηε;, quiv ſonrvœu de ne ſe
marierjaſitnaisﬁë" Car_ puis que ſelon la'

ddctríne_ ΜΒ Πω , le eclibarzóﬅ quc1~ p
quefoisime occaſion de~ct pechè δε de
perdition, qtti engage dans certains vi— /

:es mortels &ﬂévoye apres Satan ,ï 8c
lue le _mariage auconrraire eﬅ le re
nede ,qu'il ordonne a ειπα, qui ſont!
Csja dans cectſſperil -, ou qui y peuvent'

ΜΒΜ; qui ne voit , que faire un vœu.
?revocable de ne ſe marier jamais,

'eﬅ sbbliger' à; ne_ ΐοτΙ:Ι:~ΙαττιειΙΜΙΊ9Φ
î Ι

1 I

lieu).

_
‘

!

μ»

Ω

ω,ω» α· ι· Μ· 2.

(Αφ. ]ἰ€υ,ςὶ16ἱηι1ε ὶτιἴεἔὶἐ 86 έ:οη:α8ΐΕι1Χ Ψ1Ί
γ. .

[ſΑi
ι

devienneëôc'
ademeurer
ſur I2
pente d’uſin prccípicc
, δ:toûjours
ε ω: prendre
de vôtre vie fle remede ſpeëiﬁquc
d'une n1aladie,bien que vous en ſoyés

aﬄigè .> Βειςάόε ὶτοι1ε Μετι-ΏΒτέτὶφε,

d'une Ηρ!ειοεοξευΓε erreur ; 8έψφρ1Πέε
Dieu, qui νομε]9ιτει ἄ€Ιἶν:ὲε. (ΜΠα
@ε κι” en laîlibercè; ε1ιι'11-νοιέε a don
11έο,Ρου-ιτ
; ſelon
que ledemäía
deronc
lesεπιι(ς:
inceſſreſÿs
deîvôcce
ſaalïut-,Puis
Μ,

?pces ce πω; Ι'ΑΡόπο preſcrit. icy aux
jeunes veuvès,,eﬅ-— uſſne _regle aſſeurée

pour àddkéſſcr tous les ﬁdellcs dans le
ΊΜ·-_"Μ-_ _ _

choix,qu’ils onc a Βήτα de l'une , ou de
Iïzzutre έστω deux conditions. Si vous
pouvés vivre hors du mariage ſans vous

expoſer aux-brûlures de Fincentinen
ce, ou aux-langueurs dela faineantiſe,
&E aux irices qu’elle pÿoduit, oû au-ﬂeﬂl
de la médiſancc , δέ aux ſcandales;

qu'elle attire meſme ſu; les perſonnes
innocencessjotlïſſés de vôtre bon- beur_
Rien ne vous oblige a changer de bon#
dition; Mais Η Η: 0€ΗΒ.ειτ vous ακοή

α: de vous engager en quelquîm ou dd
ces viçes,ou- de ces malheurssne vous-ÿ

0ΡΙΩΡ.τ:θε με au prejudicc:v de \ſrôlträ
.

z

a …Z

Ι. ιι Timothée. _’ μ;
Ω1Ιιιτ,ομ άΗ'οάΙΠεατΙοηθιι€·νοικάενει @ψ
έ; νο; prochains: Faitesſordonnance V#

dcIApôeÎ-e; Märiﬁs vous en la crainte
du Seigneur. Benifſoic Dieu, que nous
avons ειιηρΙΒου de -nous- 8: «Με ﬁlles,
δε cles Ÿlîſierñmes _veuvèſs, dont-la vertu
&laîpurerè fait άοΓΙωηπειιτ;ι ΙΪΕΒΐΙΓε.
Pour celles-là ny l’Ap.ôtre,~ſſny nqusÿne
les ſolicirprzs point a- changerSb-ien que

Π? 107, ny ,nous ιιςΙοε σοτι_ττειὶΒ:ιὶο1ιε
πσρΡΙιιε 5.άοττιοιιτα αὐτή; Le mariage

ſſÊ-&Jpas ,un crime. Elles peuvent l'em
bfÿſſêr ſans devenir coupables, ï-ëFMais ſi
ΦΙΙοε·οέυτικ1ιι·υεηςΞι »Μα ΡἑίΪετ, vivants
Wûlôctüſs-Vcrtueuſemenr S nous ι1ς.1Ρου

νοΠ$ ny tairqny-pier ce' @με δεδτιτ· ΡΜ!
Ιωϊνἀὶτ`ειψιευτε·Μαδι βπωνά ε·έ'ε.€βτοπ î' 42''''
Με ύ2276)ι/ξ:ξάκη.έ α·2έΜ;. Pour lcs~au— ,ſi ſi

tres: _qui ne πω: με «ΜΒ .1σεωείωσε
termes, &la qui' où leur inﬁrmité , .ou
ÏWFÛ-ſiondirion dqnne un juſiefujcr _de

Cſalſſndrc de ne pbuvoifreîüﬃr “dansſſ un
ſemblable deſſein , elles doiîvenctc ſe -re
ſoudre a ce_ que l’Apôtrſſ~e lcur εστω;

[1Μπω › δ: Z quoy-clles
ſentent,
que
Díﬄllcsctaíäpcllc
, δ: _s'éloigner
du peur_
:Η Με;ω.ητ «Μπα le τω] ‹Γι.ιιι maria
Fë hïïnïicﬁe.
Δ
8c" 5Σ1ι;ό;5έω
“ x'
ſeu
ami-imcdis… _.

\

@Β
Χεπ»ωπ ΧΧ:ε”*ζ=
_
autanﬂttauxſiſiſſhommes.
Car en» Ieﬁië
ΟΜΕ·

Chriﬅ il n’y a ny malle , ny femelle.

VE

,()@ωμιε Η πατε appelle -a unrÏieſrne-ñſa
lñutſſ,auﬃ Παπ εθτωιήτ-άΙ μι: une ineſ

íineævôÿſie. Nc vous ~ﬂatzés pointmes ΡΜ
κε; de'
comme
ſi votre
ſexe des
δενω
ένέόΙτ
plus
licence
,ſiqçiſſeceluy
femnſiiesù
Diſiëeiine' vous oblige pas rnoins qlſplles
aile' @πώ , ει* ΙΣἰΙιὶιοεειιεομ8ε .a l’ediﬁ
caîiorſſnôz pour vous y conſervergil vous
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