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1. Pfeuume de Duuia'Мёд! au muqëre :luu

trepeur le :Immer Де’Nehilat/1.

2.. Eier/sel prête l'a.reiße È me: purele:,en1m
т‘meditazim. ‚ У

3. Мои Ка)‘ ф- man Dieu fai: attentifÈ lu

, 'voix de man cri.- cur j’adre_/fe fì tai nu

"' ` тарифе. _

4.. .Eternel elé»` le mitin а)‘ та 'voix ‚ ‚т le

mazinje me dzßlojeray 'vers mi áferay au

guet. _

5. См‘ ш :fe: point 'vn Dieu [дн qui preu

пе: pmi, д тег/летел’ , le'fmauvai':u¢_,

[гепатита paint chez tei.

6. Les oulrecuidez ueßibfì/feront paint ele

шт toi , tu ‚и teúieur: lmízeu: ouvriers

dfiniqrzite. _

7. Tu дм; perir сеих qui prafèreut теп

fpnge : l’L"ter//el а ел aóemiuutien l’Í1em

те eíefimg ф- le trompeur.

S. Mezelf mai ‚ eu lúlmzzdunce ele tu gratuite'

fentremy ел м maijau , je терфете

my

)
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и)‘ «ш Ра141х de м ßzinzeté шт la reue

rence qui te doi! être rendue.

Ашт Paul а bien dit vray;

quand parlant desl frequentes

a~fH1&ions dont les gens de

bien font exereez durant leur

feiour temporel,il a prononce’ cette fen

tenec_, qui n'elì pas moins vraye en elle

même que pleine де confolation pour

eux , 2/¿e ишш dwp, aident enßmble en д“ ”

bien È ceux qui aiment Dieu. Tous les ñ

deles le (enten: par experienee , ear ces

grands maux quitourncnt aux enfans du

monde à confuñon ßcì ruine , font aux'

enfans de Dieu , des exercices де foy,

d’humilité, de patience , de deuotion 85

d’el`perance;vertus qui reluifenecomme

étoiles enla nuit де leurs troublcs,ô¿ qui

au jour de leurs profpcritez ‚ ne paroi

troyent pas eomme elles font à leur

grande loiiange 8: .â »l’e'xal,tation dela'.

gloire де leur Dieu; б: де leur Sauveur.

Mais à peine y en а t‘i‘ljamais„eu aucun;

au moins au temps де l’Ançsien Тейа

ment , qui Рай: éprouvé plus ftmiìble-z

ment que Daniel; Той: deuant qu’il'fu{ì`

paruenu à la couronne d'I^l`raë1, foiedei-ï

‹ puis
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pïlisi Celi: à dire,foìt lors qu°il full per

fccute' li violemment par Saul 8: par fes

courrifans , ìuiques Ei être contraint de

s’e.nfu'1`r parmi les Filifìins; (oit lors Чаи

{ай сЬайё par ibn propre fils Ablalonßö

forcé a pallet iufques au delà du lordain:

Car comme l’vnc_8¿l’autre aliiiëlrion a

été tres grieue , il ne faut pas douter

qu’elle« ne l’ayent mis en vive extrême

detreife. Mais au lieu qu’vn Prince in«

ñdele,qui fe full: trouve' en «pareil ейаг;

ои fefuů delàfperé tout à fait , fe plai

драм де fes Dieuxůc blasfemant con

tr’eux , идёт: lapidant ou fubm::r

geant leurs ftatues, comme ont fait fou

vent les Paycns en leurs calamitez ex

graordinaires з оа рай eu recours à des

voyes illegirimes 8: mechanres, pour

tacher do fe rerablir; luy au contraire

prenant ces maux comme de la main de

fon Dieu,ena/pris fuiet de l’adorer auec

tant plus d'humilite', de reuerancc 8: де

dcuotion; 8: d'autanr plus que Dieu lui

toirrudement contre luy , d’autant plus

étroitrement l’a-t- ilembraifé , 8: ncl’a

point quitte' qu’il ne luy ayt donné fa be

nedicïtion . Alors fe trouvant eloigné de

la. maifon Ide¿l_)_ieu,pr>ur laquelle il auoit

de
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.ll de lîardentes paíïionsf, au lieu de l’ou

blier , il ena enflammé fon zele сапер

elle , hramnnl apres comme le cerfhm!/1&2

apré; les Дети’: der елих 8L ciiannô quand

entrera]- je Ú me prefentera]-je делят [л

face de Dien 2 Eternel _des armée: combien

_[ent afmeh/es tc: uhernnc/es , man an.-ene

дул’ de le: cûnuaiter grnndernent ‚ (у тете

defer! apré; ter parues ‚ 5 que. bien heureux

рт ceux qni ‘шлем en м mzxßn _le/quels

le louënz zncejfamr//ent ! C’ell en ce même

regret d`être loin du Tabernacle de fon

Dieu,& en ce même dcíîr de s’cn rapto

cher, Чай! а composé ce cliuin Cantique

dont nous vous auons leu la premiere Y

partie. Le titre porte Pfeaumc de D/zuid

шее au Maz' re Chantre pour le chanter

»fur теме. Sur quoije ne marreteray

pas a debattre fur la íîgnification du mot

de N‚или; s’il le faut prendre comme

l’ont pris les feptantc,ô¿ l’lnterprete La

tin , pour les herieeges, бей à dite pour le

Royaume d’lfraël , duquel les ennemis

de Dauid ont trauaillé à diuerfes fois Е:

le debouter , `t:ommeils’cn plaignait à

Saullui difant au 16. chap. du Lliure de

Samuël; Il: nient dechaffê «fn queje ne

’demeure jeìnt д I’herizagc de l’»Eterncl., 6: а u

, quel



Efuye ç. ~

gé S в к м о н IL i _

quel il demandoit d’être retabli felon li

promeife де Dieu : оп s'il faut traduirb

pòar les arméaneomme elìant ce Plcauirie

wnœpriere ìr prefenter ä Dieu en temps>

де guerre,pou'r obtenir де lui la virftoircà

ouvíì ¿eli le cotnmancement de quel

que chanfon vůtêe 'parmile peuple , fur

le chant де laquelle ее‘ Pfealirne ci fé

deuil: chanter : ou .ii c’e{t le nom ¿Yuri x
ìniìrurnent де Muíìque,I qui Faifoit vn

Ibourdor_inemen`t comme vnclfain dla-'

beilles,parce que -ce mot fe peut dcriâ

‚пей д’\т nom qui Ggniñe ‘те mouche ä

h1iel:ou ¿ii ее qui oft plus probable; il le

faut deriuer d’vn то: qui идите des

¢9,„_Ú. Hutcs,haut bois; cors¿elairons,orgues 8:

’4';"" autres, in&ru.tn_en»s qui tendent leur (on
r

parle moyen du fouñle ou du yent, б:

entendre feulement parce titre que'

;e’e{’toit vn A(;ar‘.~tiq1_.1c qui deuoit être

chanté fur tels in&rutnents:Car comme

la iîguification de ее rnor n’ell: pas bien

alfeurée, parce qu’il ne fe trouve qu’en"

ее foul lieu де l’Efcriture Sainte; ali

'moins en cette fagon:,a'uflî,n’ePc-il pas де

grande importance, ni pourl’inte_lli`gen-'

ce du Pfeaume,ni pour notre ediiìcatiorí

öc notre falur. Ie me contcnteray. де

‘ vous
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vous dire , ce que votre piete’ voit allez.

que c’e{t vn Pfeaume qui eli: tout plein

de mouvements d’vne ardente deno

tion ; lequel Dauid , fentant qu’1ll’auoit

fait , ecrit 86 prononcé par vne fecrette

infpiration öl fuggellion de l’Efprit cle

Отцы étant «папе de la lumiere dela

Prophetie ‚Га mis au nombre de fes au

tres Pfeaumes , pour être ehantéVpubli

quement enla maifon de Dieu ,I par les

chantres de la fainte Muñque. Ce qui

nous oblige ä le lite , ou'1'r,ehanter,me

diter ôcexaminer ance beaucoup de rea

uetence GZ de rleuotion enuets Dieu.En

ce que nous vous en auons leu ‚ nous

auonß deux chofes dignes d’êtte eonñ

derées auee grande attention :La pre

miere eil, Viníìante priere qu’il fait 21

Dieu qu’il luy plaife дс l’exaucer: 851 a

deuxieme , la raifon fut laquelle il fc

fonde pour efperer que Dieu fera pro~

pice Лев vœux , Sc que chafïant fes eri

nemis de deuant luy, il le mettra en la

polfcíïion a&uelle ‚ paiíìble 8: affeurée ~

de Yhetitage qu’il» luy a promis.

Sa priere еРс conceuë en ces termes,

Eternelprête fureiße È me: para/e.r.en!en‘m4

meditation , Mon Roi man Dieu farà at

texmf

î
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ma requeße , Eternel der le matin ey má

Шейх , де: le marin je те dfßo/emy fuer: щ

Úßraj au guet. Où vous voyczen cem

bien de differentes façons il exprime

vneinefme chofe , car tout cela ne vr ut

dire í`1non,Seigncur cxauce moy. (@oy`

donc, dirons nous qu’il les ayt знай a

moncelées par vn vain babiîi ccmme

ces ' hypocrites contre lcfquels notre

Seigneur dlloitjadis ä fes difciplesbguäzí

«vow priez n`fu/ez peint de «vaines ‚дам:

свттс les Pujent , rar ilepenfent ф’? ехлй

ге5{ Furlong parler? Non certes, car ce

feront blasfcmcr contre la fageffe du

Saint Elprit, 8: contre la piete’ du Pro

phetc :Tout cela ne veut dite qtfvne

même chofe. ll ей vray , Mais premie-'

rement quand toutes ees phrafes fe

roycnt entierement equipollentes l'vne

à l’autte,elles ne feroyc nt point. 'pourtant

inutiles, mais feruiroyent à faire voit lc
grand peril où il étoit ,la grande pc-ineI

où il fe ttouvoit ‚ 1а ferveur 8: 1а vehe

mence du defîr qu’il auoit dela grace 8:

de l’âíïìß:ance cliuine en vne lì grande

necellìte'. Vne íì ardente affeâcion que

la íìenne n’eu[’c pas été fuñìiammcnt .cx"

px;I1]éC
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primée par vne fehle de ces façons do

parler. Celt pourquoy vous voyés qu’i_l

en employe cette grande diuerfìreßcorn-'

'me aioutant foupir fut foupir,eclairs fut'

eclairs,elans fur clans ,homme quand il L

dit, 0 Dietl ayepitië de met`_/elan м gratuite', lìffŕß.

felon la gramz'eurI de te: cvrnpaßïans ,Y ф‘: °

т‘: f0rfÍ4t`t.f : Laue mat' fmt pltu de man

t`r1t'qutte',Ú» те nettoie de menperlve' , Purge

met a_uec Ьуфре ф‘ je ßray net [due may Ó' je '

ßen] plus Ими‘ que neige ; Car tout Gela

ne lìgnifìe qu’vne même ehofe, mais cx

prime bien plus viuement la gtandó

paíiìon qu’il_auoit d’obtenir de la'mif_e'

,ricotde de Dieu le pardon de fes.fa'uto_s_;

‘que s'il ne Yauoìt dit qu’envne façont

Mais outre celà. , encore que toutes ces

locutions Iìgnifient en gros vne même

chofe, elles la figniñent fort rliuerfe

тем, öc chacune d’clles a fon energie

Bc Га vertu parriculiere,ô¿4pourtant quâcl

il qualiñe Dieu, L’Eternel ‚Да Roy áfovi'

Dieu„QL1and il apelle fa priere, [сparale;

fa meditatiert, öífân cri 1 Есдиапд il prie

Dien d’y eneliner fan aref//e , de l'entendre,'

¿d’} e/Ire atterttzf; nous ne deuons pas

'e(’ri_mer ЧМ! у ait rien en tout cela dé

tetlondantmi de fuperflu; б: nous le ref

С 'connor-‘¿
Ч
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connoitrons en cŕl`c&,íî nous pefons tous

ces mors là au poids du Sanéiuaire. ll

'apelle premieremenr Dieu Eternel cle ce

nom propre qu’ilachox{ì pour êrre fon

memorialen rous anges; б: il s’en ferr:

pour fe fortifier en la foy , parce que

Dieu ne Tapas rant pris pour exprimer

la durée de fon étre que pour figniñcr la

confiance de fes decrers, la fermeté de

fon alliance , «Sl la ñclelitc' inuiolable дс

fes promelfes. Il Vapcllefau Roy, comme

celuy qui ell'. le Roy de gloire, le Roy

des Roys, le Roy des íîecles immortel,

inuißble auquel apartienr tout honneur

öc gloire aux íìecles des íîeclcs; ôe im

„ plore fa prore&ion,comme vn fuier cel

lede fon Roy 86 de fon fouverain Sei

gneurzcomme e’e'toit luy qui luy auoit

promis au commancemcnr , В: depuis

. donne' en e~ffe& «fon fceprre ёсГа cou

ronne ’‚ auilì l’apelle t-il juflemeur à ga

rand contre ceux qui raehoyenrdela

дну rauir;ain{ì l’apeller-il, Pieaume 44.

0 Dieu (‘ф щ‘ qui er man Ro) , аудите les

deliuraufe: de Iucebgpar tou meyer: ‘ваш eho

'querom по.‘ aduerffairer; -pur tu 'vertu um:

foulermr :eux qui feleuem foutre mus; ear

je ue iunjfriurepeiut eu meu uma" meu ¿fee

› пе
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пе те deliurera Point , maak tu наш’ deláure

пи де la main де по: адиефйее: Ó- rendra:

co/:fue сеих qui ne/af Амур»: .- 8: Pf. 68. _0

1)z`eu,z`lr от fvu ter a//uref, les 4/lure: де mm I

Dieu fart ‚ quie/Í та" Re] au lieu feint .‘ д:

PÍ. S4. ‘Те: autels 0^ Eternel де: armées, тип

Roy Ó“ топ Dz`eu:&Pf.1+5 Mon Diez@ то’:

Rajje tefurbauíaraj Ú' дети) т: Nот д

tofíjaurs. Auffn Dieu qui ей fon Rocher

luy repondant comme vn Echo,le qua- `

liñe fon Roy,di(anr, Si ay уран’ та’: Roy

[или montagne де та /¿„'am¿, "c’ei’t_à.

dire , celuy qu’il auoit oinót pour étre le

Roy, де fon peuple б: la ñgure де fon

С1п1й ‚ 1е Souverain Monarque de ГЕ

glife, «Sz auquel il prenoit plaiůr comme

cr_1l’bomme felon fon cœur. 11 l’apell¢

enñnf0nDz`eu , d'vn Nom qui dansles

faintes lettres fc prend fouvenr pour

luge , comme quand il ей dit ,_ „Que

Dieu иди: au milieu де: 1)1еих,с’ей à dire'

qu’il ей comme Souverain luge, au mi

lieu desìuges qu’il a établi fur les hom

mes pour leur aclminifirer lajufìiccg 8€

,le reclame -` en cette qualite' afin qu’il ju

ge entreluyët fes aduerfaires,qu’ilfoi`|:

le Proteâeur де fon innocence contre

leurscalomnies Se contre leurs _perl`ecu

С г. tions' \

‘1
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tio_ns§8c qu’il luy rende du Ciel la jultico

qu’ils luy denioyent fur la terte:Et`com

meilfe fett de ces trois rirres qu’il luy

donne, pour luy étre autanr.d’apuis de la

-foy; aufli les employe-t-il comme des

temoins de fon humilité 8: де fa reue

rence enuers luy ,luy rendant Vhomage

qui luy ей деи, 8: de fon сйге, еотте à

l’Eternelquia Гейтс де par foy-même,

8: qui le donneä toute Creature з 8:де

fa couronne comme à celuy qui faitles

Royx , les rcueflzant des rayons de fa

gloire,pour les faire reueretaux peuples

en qualité de fes Lieurenans; 8: де tout

le bien qu’il poifede ‚ оа qu’il_ peut еГре

rer, comme `a celuy quiellle Dieu du

Ciel 8: dela terre , 8: 1е fouverain Ысп

8: des Rois 8: des peuples.ll`donne auffl

ä fa priere trois noms,l'apelanrßpafale,

fzmeditation 8:fon cri. Sa ¿rafale , parce

que comme la parole ей le_moyeq,par

lequel nous communiquons les vns aues

lës autres , fon oraifon ей celle par la

quelle il communique auec Dicu,luy de

couvrarit lo fonds de fon ame, de fes

affeóltions 8: де fes deiirs. ‘За meditation,

parce qu’il ne le prioit pas feulement

des leures , mais du eœursôc bien fou

' vent
\

\
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vent mêmes du coeur feu|ement,a{l`a

uoir lors que pour la vehemencc de fon _ ‘М.

anguille , il ne le pouvoir pas prier де 1а

bouche,ni ranger fes paroles, comme il

еий voulu deuant luy , mais étoit reduit

ä luy dire en épandant fon ame. 0Dieu

taut man дед’ е]! dement tay Ú' man gemijfë

тем ne fe/2 paint caché. Sen cri enñn, par

ce qu’il la luy fait auec vn grand reifen

timent de douleur ůl aucc vne айе611о_ц‚

vehemente. Finalement ilexprime` le

deiìr qu’il a que Dieu lfeqtaucte en fami

fericorde,par trois _façons parler fort

`íìgnif`ianres», Enclz'ne__ een crei/_le , Bnz_en¿,

/en a_tfen_uf,. añn que comme quand „еще! i

oyons volontiers дивизии Vq\>„ì„n<>us prie

nous'enclinonsl’oreille , confidcrons се›

qu’il nous dit ‚ б: у aport-ons vn efpritY

prefent 8c_attentiŕ`,il plaife auflì a___ce bonDieu d’e_coutet la priere , de la confide

rer б: repondre auec vn loin parti-Q,

culier б: .allectueux de fa prouidencesau

lieu qu’il dedaigne celle des mechans,Í la

rejette 8: Га en execration `,\fuiuant се

que difoi`t*l§.(aïe` 1. @and fi/"ane ¿rendrezт: mein: je cechcny mes- yeux- arriere ele-L

»1`/one Bcc. Car je t’adreß_e, dii- il,n14 priere,

в’ей ёЁдйедгп as piaornistonV fecouts,ìiA  /

С 5 'f попе“ "' ‘

\
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κουε σσυ:ι συι ΜεΙυσΙΙστου: Ξι τα στ:ιισσ δ:

συιΙ:ι ισοΙσπιστοιιι σε: Ισοτι σιτυι. ΟσΙΙ

οἱ: σοσ Ισ Ισιε,σ :σου Ι)Ισυ , σε ρσυταιιιτ

° Ισιιιι'ειΙΙσυτσ συστυ ιιι'σιισ.υσστειε ΙσΙσυ τει

τσιτισΙΙσ , σε συσ πισω σΙρστυιισσ ιισ Ισια
ι ΕΙΣΑΙ» νσιιισ.ιπι ΜΙ ριΙστσ Ιἐισε σΙΙσθ:. ΙΙ τισ

Ισ σσιιτσιπσ με ‹Ισ σσΙσ, πιεσε μια (μι:

Ιου :ΜΙ Ισ ρισΙΙσ, σε συσ Ισε σιπισιιιιε ιισ

Ιυγ σΙουιισιιι ρσιιιι ‹Ισ ισΙσσΙισ , ΙΙ Ισ ΡιΙσ

σα: σσ Ισα σισιι ισΙΙ συ'ιΙ Ισ στο ιΙσ σσ:ισ

Ρ-σΙιισ.·13έ: Ζε σκάκι , εΙιτ-ΙΙ , η »πι ·υσΙκ , σε·

σπσίΜ έκ Με άφο]σπ)ι σα: ω] , ό· Με Πω

σίπ) 4182246!. ΙΙ ιισ Ισ σΙσΙἱσ με ‹Ιυ Ισσουιε

‹Ισ ΒΙσιι, Με ΙΙΙσ ιΙσίΙσ :Ισ @ΙσιΒΙσΙΙσ5

86 ιΙσ ΙΊτιιριιτΙσιισσ «Ισ Ια ρι·σσισ σΙι:ιιτ,

Ρουιτσιπ ΙΙ Ισ ΙισΙΙστΙσ Ισ μία , ΑΙΜ συσ

Ι , ΙΙ)Ισυ Ισ ΙιἀΙΙστΙσ Ισ ΙσσσυτΙικΙέε συ'ΙΙ σρ;

συσΙΙΙό ΙΙ Ισ σΙΙΙβσΙσ ΙΙ Ισ ρι·Ισι , σε σΙσυσ Ει

ΙιΙΙΙοιι σσσυΙ·, Ισε γσιικ, Ισε ΜΜΜ ,8ε Ισε

ριΙσι·σε; 8ε`σσιιιτιισ Ι)Ισι1 τισ Ιυγ ιΙουιισ

[Με Η (ΟΠ: Ι,σΙΙσέΙ :Ισ Ισε τΙσΙὶιε σε σε: Ισε !
σΙρσι·:ισσσει ισ :ισ-στι συ έυστ σουτ :πεσο

ιΙτσ συσσ [σει δεσυσσ ρ:ιιισυσσ Ι'ΙισυτσυΧ

ισιιισιπ ιιυσιισΙ ΠΙσυ ΠιυΙσσστόξΙου σρ

ΡςΙτ Ετ ΙιιγΊσυεΙτσ Ισρσικ 8εΙσ·ῇσ·ζισ. Ιι·/ϋ)

(δισ ΙΙ ) θα ζΙ2ΕΈδα] στα, ΒΔ σουΙασΙιΙ συ”

συ'ΙΙ όιΙ:ιγσ πιει σΙσΙΙυτσιισσ ΣΙ›ι·σιιισοιιρ

ΡΞΙυεΒυσΙσυσ νσυιΙισιε, Ισ υΘ°ΙἑιΙΙΙσκιγ

< με
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ΡΜ» ‹ὶε κτι”αττοοἀτε ΗΜ 5 Π! Μ2ά© #7”

πια!σηωέκι, δΈ κακάο 5 ι°εωΡ2ω=ηω ό::

πιω άτωε, Η κά τατάσηρεε 5 ΙΈΙ:Β:& άρ

Β ρεοιπάεοεο»Ιο Με ιΞεοάηιγ βοι:οϊρύέ

ῇὸιπε ω: <έωπ α; ατιωμάωιτ εισ'Η νΞρωμ,β

δε ‹1υ°ι1- τη: τοπι:Μ Η ©0000 απο Με

€έε:υΧ , 8; πω: εΙο15ιιτς ὰ: οοΙΙ›: ὰ: πιω

[ αοωσΜε. 7( π

νωω φτοΙΙο οΡε Η. «ΜίροϋτΙοη τσΠε

εΙουΪ‹; όσ ίοι·ι εως: , Εσουι€ι ω: τωω

Με: Πεκ” ςικ:Ι ή; Ιετ £ωάετπω: ά:: Επι

οΕροτειας:ο. Οι: η! ο: ·ιμη,0ίεισ [κι ,·άίτ.4Ι,

μέ π: ρπεκκΡοὶπιρἰωψ· ὰ Μα|ΜΜΒξ ,Ίο

,Μαν-ω κι: ιἔΙεΜἰπ£Μ ροέ:π εύε30η, Ζω ωκ

] #Μττ45άεπ :σε βσβ/ί/ίοασκ: μέ” σἰ€β@2:!09ν.,.2ϋ δ

' ω Μαρια: ΜΒΜ: ωαυτέεπ άΜηαι;έλ με ·- -

Ε Μ, πω τσακ μέρω/έτσω Μ6°21ρΜ28.

ι Δ Ε:σωε! [ι σ; ΜΜ:ΜπέωΜΜΜ:: άεμπ

@Με πωφεισ ; »ΜΔ »η ε:: [ιι|9υπώ:πε8 είε

Δ: €πι:αέιέ[επ27'ετα]· σ:: τα ›παώπηε Μεμο··

β'εωεω7 παρω» :ἰε ωβέσπεπέ Με: ία :επ

πεπωεσ μέ κ· αΜ2 ς#π Μπέκι· 5_ εοαπηε

ρθω Με 6 Που , Ιε νογ πια επικιτικ

_ . φί[ΟΙ1τΒΜ1 ἰτ Μπιτ :Με :ΗΜ @Με πραξ

·. ίσπε,.‹μ1ὶοοττοειτ οι: ιουτε_ΙίΒεκτέ ωάμμ

Ψυπε, δ: ηιιἰ ῇουϊΠωπ Ξι απο: βιοι:1-ιδο Α

“Με Με οοιιτοκι:εωεω 9ιι'ιΙε ‹!‹:Ιὶτειπ5

Μ” 98Μ00ττειἱτ6, ῇο πιο νογ οιτοιιτ;ςἰ Δ. ?

¦ σ; 4! | _ εξω



  

@ο 4 -διιιιΜοι: Η.

σεΙΜσιήσιιτε σιι ρσιιισ σε αι ιτισιιιστιιάσ,5

δ: σιιροΙσ Ξιτοιιτσε Ισττσι @ο ιιιιΙσισε, 66:

σέΙΙσ.-σιιι ιιι”σΙ'ε Ισ ρΙσε εΙσΐιΙσιιισιιίσ σε Ισ

ΡΜ;; ΙσσίιοΙσ ι σίΙ;ιισΈκισ σΙσι€ιιέ όσ τοπ

Έσσι·ιιισοΙσ σ; άσε σίΙσιιισΙόσε σε: :ση

σσιιΡΙσ5 τιιιιιέ εφτά τσιπ, ισ ίσια ουσ σο
Ισιίτ άσε ιιισσΙιειιιι, εΙσε ιιι1”σιιίησι , σιτε σιι·.

νησι; σΊιιισιιιιέ, εΙσε ιιισιιτσιιτε,σσε @οι

[εισ8ιιισιιιτσε86 σσΙσνειιιιι, σοι Μουσ

σιισιιτ με :σκι Ιὲιιιιτ Νσιιι , σιι ιισΙ'ιιιιισή

σποτ ςμισ οσε Ισιιισι2 δ; σιι'ιιιι σοιι:τιιιφ

ισ Ισ Βιιιιισσιισ ση Ισ ίὶιισσιιτέ σε: ιιισσ

σοειιῇ 6εσιι ισιιιτσ πω· νισ τιι'στιισισ «Ισ

φωσ ιιιστιιιίΐσ&ισσ :Ι ισ ρΙιιιισ. (ζ'σίΈ

οι:: σο "οι εστω σΓ σιιιιισσ, ιισ το ιισ
Ειισσ(ι!σε ιξ:ι,ε ὲΥτοιιΙοιιτεΡΙ οποσ - ιιιΈιοσσιισσ

σΡΡτιςιιέσ ίοιιέ Ισιιιιγιστιιιισ, 8εσιι'5ι Ισ

Πο ει: Ισε σΙισίΙσιω σκι :σκι ιτσ-ἀσΙσιιτε

ιιιιιΙΓσιιε2 δ: σο εστι πισσισιισΙσι 8: απ:

@σπασω μι: τα €τ:ισσόσ τσιισιτ τσιπ Μπιτ

ΙΙσσ,σρτέε Μισο! τιισιι ειπε: ΐοιΙριτσ ενια:

πιο: εΙσ ρ:ιΙΙιοιι , σουτ ή! :ισσιστ ειπε: ισ

ιι6τ€ιι€σρ0ΠιΠι€ ισ σοι,σιι Ισ οσωριιΒιιισ

σε: :σε σσθιιι5,ρσιιι· τ'γ θεια ίιισιστ Πιτ :σε

@ασκ πιω ριιιίιιιιιε δ£ τιισε Ωισιιιισσε. Η

μια σκι ρισιιιισι· Ιισιι Ισιιτ ιιισσΙισιισστέ,

δε: Ι:ισιισΙΙσιΙε'σίΙσιιτσ σιισΙ)ισσισσιιιπισι .

" σίΙ τω: δε ιιιζισι Έσω :Μια Ισ ριιιιιιισιι ·

· 'ι σσιιιισ

 



- ήή- ν: - έ

Ρ5ΕΑνΜε - ν, Ι. ἐ%ήΙΙ:Μ88. οι

οοιιιιοιι:ιοΙοιοοτιιιιιο μου: οπο: οο οι:'Ηει·

Ιιειοιιοει οι: ὸοριιι:. Ο Επευ:εΜ:Μ ΠΜ:

971025 @έπη που: κ: πωπω:: μ: Τ:: ο: Μ:

μια πυρ πω: με κ:: Ρι:α[:: πω:: ΜΜΜ ο, &·

πι: πρωινό ετεπότε Ρ2$ή?' :ξ π·ἔα›·ά:›· Πνι

και: θα:: Πιηθιπ ἐ :οποια · Ρ9ιπ9:40] Μέσ

άπω: τι: !:: :ἰεἰυμιικ ό· 2ο που:: π:: αραιά

2ο :π:·βΙ:Μ: άσκοπα Μ”οι:: οδη!::: :ιι/Ισ με

Μ): ? Οι:: και:: πι:: Μωβ:: , :Ια-ΙΙ , μέ πο

μεπ:Ζω:Ρίπωϊἐ πο:ΙΜπο:ιπέ. ΡειτοΙο8 οσο

'πωπω ιιιτοτριοτοει οιφοΐοιιτ οοιιιιτιο

:Η οιίοΙτ ἐ ουσώωτοιέ ρου: οπο Ι απ:: »ιέ

δω!”.Ι',(1ΙΙΙΙ(ΟΠΈ τοΙΙοιτιοιιτ ιιάοιιιιοι ἔι πιο

οΙισιιιοοτέ,οιιο κομπο Ιου: νιο οιι οι): τΙΙΙιιο

86 τουτο Ιου: οπο:: ροίΙ:ιιο , όσο-ο Πε (οπο

ειροΙοι Ια ιτιοοΙιο:ιοοτέ πιοιτιο : οοπιπιο

Ιοιινοιιο Ι'Βοτιτιιτο 5:ιιιπο οι ι:Ιο ΙοπιοΙει

ΙιΙοοίοοο:ιε οι: ρειϊΙοι°. Μο: ΙΙ :ιο ΓοπιΙιΙο:

Ρο: οιι>ιΙ ίσιο :ιοοοΙΙειιτο ‹Ιο τοοοιιτιτ ο

οοιτο ΗΒιιτο, κι: οιι”οιι οΙΙ:οέ)ομ Ρτω..

οι! ρτοριο οΙιιο& ιΙο Ια Μισο ο: ‹Ιο Γο

νοιίὶοιι ιΙο Ι)ιοιι ; οίΙ Ιιι-ιιιοοΙιιιιιοοιιέ : 8ο

ρουττειιιτ Ιο =ΡτορΙιοτο απο οιι ρι·οοιιιοι:

Που κι Ιιιιιιιο ‹Ιο Μου οοιι:το ΙειιτιοοΙιοιι=

οοτέ ιιιέ:ιτιο : 86 μοι: ιιἰοιπο Πι Ιιιιἱιιο οσο

ιιο Μ:: τιιοοΙιιιιιε , ΙοίοιιοΙε ΙΙ πιο Ιιοιτ διο::

<ΙοτοίΙο 90,4 οοιιίο ‹Ιο Ιοιιι: ιιιιριοτέ 8ο ου· |

Και ιιιειΙΙοοιοοιιιιιιο ρου: :Πιο , Βοιωτια

Ι

18: ο Η Ι

:

  



  

μ 8 1; κ Με: κ Ι Ι.

Μ) η1σεΒειοκ:οτέ σο ε:ΙΙε :Μαιο τ'οίὶ ωκ

Μ ιτειτιοαππποε!ΙουΠ, Ρετατ ςυ'ε!!σ ώ ἀέ

τε&ωτιεοτ οουτωπε 5 τα Ωιπιτετέ , 8: Ξι

ΓΗ1788€ @η ω ό«ωοιτ “ω” ὸωιε!ε5

εινα ό: ·άο.ειε Με τιποτε «Μ» Ιωωιτπ:ε,

ΑΜΠ είὶ Η ΙατρΜΠϋΙο εμ:: το ω: Μϊπεε

τουε› α” ηυι ή: αβοηποω, @φωτο ἔστι:

ατε εκιιο!ε ό; ίΞωΒιιΙΜἱτεε σηποκτΗε @οἱ

τι1είουτΙει Βασικα Δυὶουτὸ”Ιι‹ιγ·, 86 εμε

ραιτεοΜεςιισοτ αρκά Με ειιοἀτἴυροττει

όυταοτ ςυε!ηυο καφε το κι:: Ιω ττοεττοε

επΗικ [6]υΠΕ2]1.1ΗΞί06. Μεὶε τε:τ11πι;Ιυεηο

πισω ρτιο,οοτητοο Η Με άεαΜ. Η Μπιρ

μ·:Πο έ” Μεώικ.ι·, ώ: ΜΜ:εαΜεε , ου όοε

ΜΓαία. , › έ” 08·τπέεα: :ἴέπἰψιὶ2έ, έ:: των»

Ιειικη έα &σωπιε: οίκβικέζ, ά επ'ιο·-:›·υπμισμ

Εεε ηιεε!ιοοε, ρεκορ ςυ'ι!ε ΜϊΠοιι: Με

ἔσω; ‹ὶε ΗΜ , 86 ςυΉε πιο ΙΕ ρ!είΐουι:

ςυ):ιυχ ε!ιοΓεεηι1ΜερΜίειπά Ι)ιου.Π€ε

ΜΙΜΜΜε2. ου έ:: έκβν:βε , ΜΠΕ γ α-π-Π

Ρτορτι:ττπ:πιτ ει: καπ, ρει·‹:ο ηυ”έμιιιε ά89

Μεσοι Φ: Η νταγε ΠιΒοίΐο ,· Πε «Με οτ

π·επτε2Μτευσ-τε ειπισηπ, ίΗοπ εμε Μ”

000Μ0ίτπεε, ¦οιιτε μιίΠοπε δ: Ιουτε Πι

τουισε!«:ε πιοέτιο, 8: ηιι'εω Ι2ευόσωεΙκιτ

δείο;9 τετωπ:_ [Ήευ ίἶιυοταβἱε , Πε ματι”

ιιόεπς_ρωΗΜ Ιτκ1εστΙοε γευ;ι_ὸο Μ ΒΙοπο,

ΜΜΜ @ωρες ΡερεΗτεοπ. Β:.:σπ·ιπέινε (π.

8ἱ4πἰ£ξ
. :

!.;

 



 

· 7 , Ι

Ι Ρε : Α:: Μ: Υ,ηΙ. ι.ἐισῇι£ω 8τ .Η

,,ΙΙΙΙΙ:, μια: :με Ι'Ι:ιΙυΙΙΙσσ σΙ: :ου: Μ::

:τκ:Ιστ,:ουτσ κι:: οσσυρωΙου μου: Ισα:

οχΠώς:αδξ :με σοιτπιπ :Ια Ισ Ωι8σ άπο:

Ισε Ρτοιισ:Βσε. ΙΙΙ: .ϊέέσπΜπι ::έ'εΜαπ ἐ

Μ” 'Μη ?ΜΔ ζ:: ιίο:Μωμω χω: ΠΔ· :ἰσ

πυμπβ2: με!με πω!. [)σε πεπ:ειπ:,ρα:

οσ σα:: Ισ μη: α'υπ2 Η: ῇω2/[ω €/ί !ε 1)ίπωε,

μέ α έ:έΜεωειπ :Με Δε· :οσππω:πεωσκ: , 86

:Ιικ1υσΙ ΙΙ: :εισΙισι1: :Ι'ο.σσο:τ1ρΙΙ: Ισ: :Ισ

Βτε,ρα: ::Ισπ:σ:Ισε ,ρατίειιικ ::ιρσ::ε , μι:

:ΙσττεθτΙοι15 . 86 σα: ωΙο·ιτι-::Ισποπ:τσ Ισ:

Ισσοσσοε. Με: ΜΜΜ: έςβιπέ, :οποσ :χιπ

ΙΪσΓΡ:Ι:· 9:11· Ισ: στΙΙ::Ισ ί εἰ: ει:: :πωπω

::ισιπ::Ιστ, 8: σε: «ΜτΙ Ι:ου::σει: , :γισ ΓΕ

στΙ:υτσ ειρσΙΙσ Σεβη:πεπ2, Δ: 1ϋπέωι, ἰε Μου

σιι€9βικ:, ςυΙΙσι1:Ιοίωτσ8ρίου:Πσ @σε

Ισ σα:ι1:ΙΉ1ΜωειοΙ:έ , Ι:: σ:υευτέ, δ: Μ.

:στους σο:1:τσ Ισ: :έσω :Ισ ΒΙσ:1. Βε:2,4Με

Ραπ: , μπα: ςυ·σΙ:ΙστΙ Γουνσπ: , ΙΙ:"σου

ν:σ:π Ισιπε σ:υσΙε δε· Ιαο8::ΞπεΙ:σε :Ιά

ΐσΙ:ιε :Ισ2:απάσε ρτο:σΡω:Ιο:ιε :ΠιιπΙ:3έ;

σου: Γυτρ:σπάτσ ρω: οιΙΙόττπέ: εσυ:: :μι'ΙΙ5

νσυΙσιπ ρσ:τΙ:σ , 8: :πέστε ίου: Ι:: :έμσ::σ·

Ξι ΠΙσιιίου: ρ:σ:σ:::σ :Ισ ρΙσ:έ. οσΡ:ΙΞι Ισ

σ;ι::ιθ:σ:σ άσε σ:πισ::ΙΙε :Ισ Ι)Ισι: Βε.‹Ισ Ισ:

Βει5ιπε. (Σε: (σο: Η: Ιου:: σοιιΙσιπε 86Ισιπε

συ:ιΙΙ:σι - Οτό:σσε:σΙε,συσ Ρσυνσ:::-Π$

. α::σπά:σ;ϋπό σ:: σου: :ΙΙ: 1::: Ισ ΡεοΡΙν;Μπ

).σ- . ·-Ή°

  

Ι

  

Ι
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44. ~S1~:11rvionrll’. ..

Q._: Dieu les ayant jiiliement-en haine

ё: ел abomination pour leurs vices,il ne

permettra pas quält /ubßfie/it drum: [Ь

fitte , mais les fera peut quoy qu'il tarde.

Сей la eoriíideration par laquelle le

Prophere Afaphf coyfoloit 6; forriñoit

fonefprir contre lefcandale. de Yla prof», «

periré des mechans ‚ car .il auouëqu’il_a

portéenuie aux irifenfcz en voyaßtlc_ur

priofperité, d'autant qu’il ,n’y auqiepoint

d’etreinres en leur' mort ‚ mais que leur

force éroiren fon entier , qu.’ils n’ahan

noient point eommeles autres hommes,

que leursyeux leur forroyenr dehors Е;

force de graiíle , qu’ils furpaflïiyent les

êlefirs de leur cœur,á‘ reÍa,dit-il,m’a/Í'm

ßféßfrlßzcheux iufque: È ce que ie foi? entré

aux Sanäiuairef du Dieufurti Ú“ que Faye

ronfìdere' la jïn de te//ergens, alor: ía] remn

пи que tu [и ‚и пи} ел des iieuxglzßzn.r,qup

ill lef lamßeren drs /Hefipifefz comment

от- Н; ézé détruit; az'/1/im т: man/em?

commentfaht ¿lr „м; defii//ßëramment вт

iir ёгё ainß can/izmez dé/Jauvaizíemems ? ll:

фиг comme 'U/1/il/ige quand ш; /è reuei//6.2»

Seigneur zu тент: en meprir kur и cm»

Наше quand tu ie r_er¢ei//mu. Ainíi en

fait Dauid 8: ici 8: сп pluíieuts autres

_.-5 Cn’



Pslnv. V, ~ů.~r.z'ußyu’i¢u 8. 45

endroits de fes Pfeaumes, le promettant

la deltruâtion de fes ennemis, non de fa

propre force ni du feqours 8: de Vaill

[lance de fes amis,rnais dela prouiden

ce б: де lajulìice de'Dieu,qui а toujours

les yeux ouverts l`urle train des enfans

des hommes pour rendre ä vn chacun

felon fes œuvres. Cat il ne dit pas,cum

me vous voyez , Лене pourront remt

bon contre moy,je les deconñiay Se les

mettray en deroutc ; mais dirà Dieu au

que_l apartenoit la gloire de ce jug.:

menr , Les inßnfez ncßeh/ì/ler0nt[14edc

шт ‚‹›‚‚„‚‚‹‚‚‚‚‚‚‚ен‚ma ceux quipfefercnt

menfonge. Ceux qui fe veulent vangct

fans Dieu , fe trouvent bien fouvent

trompez; б: fe vangent d’eux mêmes;

maislceux quis’attendent 51 lajulìice де

Dieu,fè ferncmzn:,/ comme S. Pierre dit

de notre Seigneur lefus Chrilt, È ccluy

qui juge jußernenzfont tnûjours puiilam

mcnt vangez des outrages qui leur font

faits,`comme vous le voyez en Vhiftoire

de ceProphete. Car que font deuenus

vn Saul, vn Achitophel.vn Semcï, vn

Abner , б: vn Abfalom? Comment a-r-il

e'_te' vange’ d’cux tous г Comment Га été

Mardochëe d’Am1n г Comment rant

` d’aurrcs

I



  

Δ,6 5 ε τι »του ' ΙΙ;

7 ά'ειυττσε Ιυσιιε Ιστιιιτσυτε τΙσ ΠΙσυ Ι'οιιτ-ΙΙε ι

Ι. Ι στό άσ Ισυτε στιτισττιΙε 2 Φωτιά Πε τισ Ισ

Ιστσγστιτ με άυτσιιτ σσττσ νισ , ΙΙε Ισ Ιαε

τσιπ ττσε-σστωιτισττιστιτ σε ττσε εισαστε

σσιιΙσττιστιτ συ ΙΙσσΙσΞι νστιΙτ , σαιτ Ισυτε

σπισε στΙστιτ Ισυε Γ:ιυτσΙ , Ιτι/ιμετ ἐψ:Μά

η” .. .9εσςσωτ μέ στρι2:π ό· ·υστΖωΙ:Ισ στ: μέσ.τ τισ

ματ Θ· σε ·υακζςσ.τιτι μα: Ισβυτέ σ'αυτο: στο

|ωθέτωτ @Μα απο, σε Ισυτ σΙΙ τσΙσσσάυ,

φίε/ίστβ· α'02ΜΜ2μτέσστε ἐσῇιιστ ΙΙ α· στα

Ισ ΜΜΜ: α'σ άστε του:μέσωτ είε /σΜίτσ

βί2 που:ιΡΙΑ

νοΙΙει ρουτσσ συΙ σΙΙ: άσ Ισ ρτσττιἰστσ

ριιττἰστΙσ Ιστι σΙρστειτισσ συΙ σΙΙσΙτ Ισ τυΙ

τισ άσ Ισε στιτιστιιἱε. ΟγουεττισΙυτστισιτισ

σσ συ'ΙΙ άΙτ άσ Ι'συττσ συι τσσσιτάοΙτ Ιοτι

τστσΒΙΙΙΙσττισυτ , ΑΠΔ τω] εκ 2'ώτυπωττε

έα· τα 8%σ2α22έ]σ::2τστα] Μ 2 α υστερα , Ισ υπ

Ρ:Μ6Μεπι)· στηνώτέκ έ: Μ/σί8Μ!έ ωστ Ισ

πιιστωτε στα τε :Μι 42η: τινκιΙσσ. Οσ νουε

τσισειτσυστσ2, Ρτσιτιιστστιιστιτ , συσ Ισ

Ι:ιΙστι σιιΙΙΙ σΙρστσ τι”σΙὶ με ΙειΙισσττέ άσ

τστσυττιστ στι Ισ ρειττισ, Ισ ρΙσΙΙἱτ ά'έττσ
τστ:ιΙ:ΙΙ στι Ισε ΒΙστιε , σι πισω:: ΙΙΙιυτιτιττισσ

άσ Ισ νσιτ τάδε Ιυτ Ισ ιΙιτστισ;ττισΙε Ισ εστι

. τστιτσιτιστιτ άσ τσυσιι·Ισ τιπιιΙστι άσ ΒΙσυ,

σε άσ 5,7 ρσυνοιτ ττουνστ συ Ισυτστό σετ

ιυΙΙσε σοτιστσσατιστιε άσε ΗάσΙσε, σαν υισ

ΙΙ ΙΜ



Ρεειιιιιιιε πι. ι.ἐωῇω°ωι 8. .η
ΙΙ ΙΙΒιιίοι: ιιιιειιιι τοιιε-Γι:ε ττι:ιιΙιευτε; μια:

πιο:: εοιιιιιιιο ΙΙ ριι-Ιοιε Ειι:ειιιεουΡ·ρΙιι: Ια

φι:ιΙικό ‹Ι‹ξ τωιιωιω τΙο Πισιι φα α:ΙΙο

_ άι: Κογ άι: τοιιτ .νά €τειιά ρ::ιιΡΙο , ΜΙΒ

άε·ΒιοΙ:-ιΙ απ:: Βοειιιοουρ ΡΙι18 (Ι: ιιιι(- °

' Ποπ :Ι”:τιιτι:τ «κι Κ8Ι381“ΠΜΣΙΕ ιΙε: Ι)ιειιιιιιο

ὰ: φωτιά Πιτ Ισ τΙιιοιιι·:. . π.. (Σι'ιΙ.Π·: ρισ

Ϊιτιι:: ο:: Βοτι-ΙιουτΙΞι οσα :Ισια ί:οτεε εΙε

ίου ιιιιιιοι,ιιοιι «Με διατέιΒοιτιοε ά: Ισ ;ιιιι-- 'άσιιεο,ιιοιι οιιίιιι άνω ιιιετικε εΙο Η μια

σο; πιεσε ὰοΙει μια: ειπε άι: Βίου, Ι;»- Η

ειιιοΙΙο ιι εΧ:ι%ε:τι: Μου Ϊο:ι ριορτο καθ ` ι

ίειιτιιιιειιτ δ: Ιοιι ωφωιωω Ι'ειιιοΙειιιτ ¦ "

ΗιΙιοιιτΙα:ιεο άοΙα 8τειιξιιιιέ ‹Ιε Πιερ. Η·ι ιιιιΙετιιαιτ , ειιι'ιΙ,ριοι1ιετὶι Μαι ἡ· στην - ΙΜε: Μ πωπω:: ?κι Μ] άσέ: «Με πααΙισε. Η :

γ α ΡτοΡτ©ΠΙΒΜ 211 :ειπε Με: πει·ιιέωε; · Ι

Μακ μια: ηιι'ιΙ γε :Μα ΐοιτι:ε άοεπιιιι- -

τε,Γνιι€ εΙο ίτιιγοιιι· 8ε ά'εροιινωιτοτικιιτ, Ι

?αυτια σΙ”ειιιιοιιτ ΒΔ €Ιο ιεΓΡε&,8ε ειπε δεί): ,

απο εΙοιιιιεπε Γει.ιΙι·: αμκ: ΒιοιιιιιΒιέιέ ε”Κ; ειιίιιιιεε πω Ιιιτετριετε: , @Με εΒιπτ

α” ΜΙδι οτι: ττειάιιιτ ; Απο: Μ τεασπ·πτυφιέ

παω θ” πΜάιιέ , σεΙΙ Β. άπο αυτό νεο

ΝΙΙἔἱΦΩΪΘ δ: ραιίωιιόο νοιιοι·επισιι :Η τα
'ΜιιΙι:Πέ ΓΟΙ.Ιν2Ι'8.ΙΙΙέιδί να ίοιιι Χίο:: έδειι&

δί ΡΏΡβΒΠ16:Ι (Γ: ιιιεςτ του: ΕΟ ειιιἱ Πέτοιι:

@ΕΜΗ (Ισ τΙ::ΙσΒέαιτε «επι τέιιιτεχΙ';ιό·ιι·ιι
· Ι Ι · ; ` ' επικα

  



  

Ιβ 3Ε·ιιΜουΙΙΙ

ιιΙΙΙ;τιιτΙση σο ιηση ισι€ησ, σε σιι τσιιτσέ ·

Ισε·ριιττΙσε' σσ πια νΙσ ; πιεσε στΙσσιρσΙσ

°ηισητ σο.ηε Ισε σ:ιστσισσε (και σο Ισ σα

ιιστιοσ 62. σο Ισ. ρἰστέ.. .

ΑΜΒ νσιιε σιισηε πισω σσσιιἰτ , ΜΔ·

Ποτε: , Ισε σσιιΧ ροιη&ε στιησιμιιικ σιισ

ιισιιε νοσε ειιιισηε στσιιιΙε ση σσηιιησησσ

ηισητ , Ισ μιση.: σιι'ει ΕΠΕ Ισ ΡιορΙιστσ,8σ

Ισ ίσησσιησηι: Πιτ ΙσσιισΙ ΙΙΙ-σ σκοπια σιισ

Ι)Ισιι Ι'σ:ηιιισστοιτ. Ι..σ Ριιηε:ιρειΙσσ ουσ

ιισιιε Ι'ιιηιτισηε ση Ι”νη δ£ση Πισω: ; σειτ

σ'σΙΙ: σουτ σσςτσ ηη σιισ σσ σιιιΙη (σπιτι

σιισ η σε @σε με σαιτ δε ΙιιΓστέ σειιιε

Ισ (Ιειηση Δω ίειΙστσε ΕστΙιιιτσε. Αρισ

ιισηε σοησ ἔι ίση σιισιηρΙσ , ε'ΙΙ ησιιε σι·ιΙε

ιισ σση·ιιησ Ξι Ιυγ σ”ιιιισιτ Α" σιιησηιιε 88

σσε σΙΙΙιδΙ:ισηε ση σσ ηισησσ,σσ ησιιιι ιστ

ι:σι· ΜΙΒ σιισσ Ιιιγση:ισ Ισε Με; σσ Πισω

σσιηιιισ ση ΙσιιΙσιιισιιτ σσ του: ΙσΙση, 86

ση ιστησσσ Ισιινσηιιη σσ τσιιε Π18ιιΧ.

@ισ Ισε ἔσω σσ α: τησησσέ σηΙσιιτισιι

ΙσηιἱτσΖ 8εση Ισιιιτε σσΠιθισε , ισσοιι τση:

ιιιι Ισσσιιιε σιτε Ιισηιιτισε : Νοιιι σοι (ουδε

ειιισ σε :παπι/β σε: ΜΜισσε: π”σβ μεΜΜΜ,

σιισ Ισ Ισσσιιτε σ'Εσιγρτσ , ε!! ω: πρι"

:ιι/Ϊ , σοι: :σπασω :β ένωσυπε @Ιβ /σ/ἱπ

Μσ>πωσ ό· σ” σε Δ: [Μέι μ» βια ἔσω;

σσισΙΙσηε ησιιε που: σισιτ Ξι σσΙιιγ σοι

σου:

  



 

ΡεΜΜΜ Υ. ή, 1.ἰ#/ἑ#'##4 εξΙ1οιιε Φ: Ζωμέω; ωςμα έκ π; =Μ%· _

ό· ἰε Μα ;ί›·επι] )ζορέ ό· μ φ'επε!φ·έ έ2Με

Μακ μια Μ] βής9βοε ρτμτρ:5 εμ!Γογειιτ ειΒτωβΙοε, Η Μ:: εμε: μπε@βΜ!

Ρω:ίοω αοσοιπρ:18ιιέσε Δω 'εροδ1:Ιρμέ

ρτἐποὶρεὶΜ εμίΠ)' ἀ:ττ1;ιτιὁο,ηυῇἴοιιὶΙ'ἐτἑ
άουτ δ; Ια οοιι6Μιώ.Ιο ὰΞε Ιδιι.τάέω: _ἐσμΙ4Ιξ

90ο: Βου; Πιυοιην6ύ ῇατ0ὶτι·ε άάβε!εέ

Ρτε;τι_ωτε ν::τίοτε άο α: ΡΐοειικΒε , @ξ

Παυ1ὰ1Άριἱέ πιω τωιίᾶ'ἰειίὶακιεε , «Πέ-έ

ίε&Ιοέ; δι ψ: γά1εωόποςΞ. ΜΡειωπ[Εέ

2η·σε!,βά Μ)«,δε β:: 13έρι)ζΙ'1πύοςύΑπξ!ηζ

Μ: ΜεάέΜ22Μ: έέβίςά)ι2$ μ; ζε,δτς)βώε

άοβι Μιώε,86 Ρετ 28:ϊάιξ@ο έριξΙξαγ ; Ε Ϊἐ

ί"ΡΡΜ$π.έ,9%έ!ξπεό·βεΟἄΘὶἔςἔβ.σ έ6'ΌΜΘ

ωεφκ,έ'επ::2έη·:β: έςφε;ίΞςΞξ:8έ ά,ι!Ιάβ2:

ιι·κ:ξλ [κι εζιφερεί ο”οίΊίβόΐτρ αιτέό·χι ;ϊόιί

δ: ΜΡΡ99€99ΐδ99-έέέ]Μ.99ΠΞύΨ «κ

Μ”Ρωε.Φ ν==ε=ω<τε=εε=ιεε= ι ,-.8£Μ!τε$ς@Η04έπττιίοπιἐεἑε Βίξ:πί, τω:

ναπ_το6 `‹ῆἔ1οἰ@-ἑτῖ_Ι'Αρὁ›τΧ6ῖ 81_Ιω16ε; , Σ»

Ρώτα :έκ ΜΜ2βιέπ με: ·ωΉΜφςβ

ώ_σξσ.ὲ#‹φἐἐ_€ῆΐοι:εε(αὶι·: `εεΗτ ΙΙ:Β_ηηβρζξ

ίΪβΙΦ <μύ:Ιίς ω έιέτέαβΙό `Αζει,01_ερμεέ
θι-Ιω!% Π9€ΞἔΐΡ'τΩἄ`ι1ἱ[:ὶ ὅσα εί:Ρόθ41Ξ)

. ".Α-;τι-α _~

αιέεοπιππο Ι'επ'ς.:εω,έιυιφεΙ Ωω €·:β 'φ3φέ
¦ ν-«`

Ρ2"έε ΡΜ Κ: Ρτρμἔἱ]ςτ9θἰπο[ῳμ;οἱἰ κ· _ @ξ

ί0Ι10όπ:υτ; δ6_5,81011€1° @ΕΦΗ έκΕι-:ι!;ι3Φε .

·. .”`__ _ . ; ;δ μ ; ...η»Ξ · ·`

_ ηπω ως: Μ
·?`

›

  



  

Ε”μ ·· “ ε -$ε τά Με" Η ””ζ

ει:Μια , ε'11 :Με ΜεΚ:: Με εΙιω6·εωε;

& Με:μτπάΐΈ1ά , οιΠΉ Μ 'Ϊαυτοὶτ Με

ηιΙίωτ.Με εκατο Μάιτιιτ 82 8ευσπου τἱ0

Μωποειει·ΐσΥφω απ: Ἐπὶ ροη:ουτε;

Με85 πι ιιΜεε`εοοπΙτ & Βϊευ`!€ε επεσε

ωπω” τω πετσ:ίΤωτ6ε. Αυ εοκιτωπι

ςοαπΔ Δου: Π: ρασ·ι›ε 1α&κωεοταΜέ

-213€εω·ωεως,6°οίΙ ω» εφάειιττεωσ58ιω

έα: :Πι Ρεύ ᾶΪ€ΪἔἰωΒ τμο Ι1οιιε ΒιἰΪοΜε ὁ;

Γεμξςϋ2ι€τε;8Ζ ΙιιἱτΡε ντι ῇιιίὶε Μαι άσε που:

ΞΘἘὐΐέτ°ιι6ε άτ:φωιόιέε. .Α απο πάει:: Η

Βμή6Ισότε Μ! εδΒΐζεϊτοε 68 Έ5Ι1 μοτιότυ

' κεύεεΕοπ8εωφε;·;··;εωωε εεεΓσει ιιυττι:έ

μεΤΡαϋ;.8; π: 1υϊ1πε επ Οπου τοππω τα

6Μέ1ιι6ε . β ΙϊιῖΪετἱεὸϊδ6 επεφτε Τα

οΕΜΒΒέ.) Ξ£·°‹ΙοΒΣ1:°ϋ6υε σογεωιέε επ:46ΜΙε

ζάΙΒΜι *82. 'Με 1έσττ'έ:ε ρτοΤροτει το οι:

21ηΐιόο ω: κισσα:: ΐρω:Μ1ΐοπ με, @Με

  

Ϊ6ἶὶ'ν6έἰει νόοε › δε: ' α @μια Π: ΡώβιοΕ:,`

ω; 'ά Μο: ο φωτ ω: ΏἔΖισβ72 φαω

ρωρω@Με ὲ~2°£»29ω2ιἐ,Ιι»ωπ/Μιστ

· @(2|ΜΜ2 :ύω Μ): , Με ρβ)©π.ι

ςεπι;ρω έεωιωηγ , :α ι: ιυ322υτΜ ΜΙ Μ::

Μυ#έ£›· ΧΜ29πιέ2έ , ιηθω μω »Μ απού

Χ ῇῇἱΪ%υβ7επ2 Μπ/Μἔτ π: ω· ε›ίαἔσππὶπι2ἰΜ

ΜΜΜ: ά [ω ό· 26· πω» απ. ΙΙ κ” ΙΜ
. _ε, ε! _ Ρ
@πιο 'πως ντ1;ΕξΙΠΡ8, πωπω 5 Μ ΗΜ! κια

Ρεπι1υι·;μωαϊ9 ὁ: Με οκεεεω1ποτ 6:.όο
δ 4 " η



 
:ιη

8·Ισ: :Ιο::ιΙΙ:σ. ΙΙ ΙσεΙειΙΙΙΙ: σο8::ιΙΙΙση ω::

σ':ΙΙ σου: Ισ Ιοιι:- :ΙσεΙΙισ:ΙΙΙσσ: οι1:1ιισΙ

ΙΙ Η:: ΙπΙιοοΙσ Ι: Ε: ΜΙ:: ν:ισ8σό.:ισσ. ΙΙ

ω:: μι: σ:: :οογστι Μ: Προ:: σ<ΜΜΙΦω

ιΙιι:ξιιι: Ι::σιιηύε ΑΙΜ: ΙΙΙ ΡΜΙφω -Ιθέ

σοιιιιΙσ Ξ: [ο :σρσο:Ι:; 82 οιιο:ιι:Ι ΙΙ νΙσπ::ΐ

Ισ: ·οιιιΙΙ: Ια ΙιιΙΙΙ::σ :Ισ ΙσεΙιι€σ:οσω σο:

οπο:: τω: μι:: Β::Ι:ι:Ισ,8: πισω:: ΙΙσίοι::

μι:: σ1ι::::ρΙαι:σε φωτιά Ι)ΙσιΙ Ισ: ιι ΜΙΒ

Ιοτιο:σωρεμ:οίρσ:σ: δ:: ::Ιο:ι:στ Ιι1[οικ5

οι: :Με ω: :Ιω Ιιοοιισιι:ε δ: Ι'οριι·ΐ

Ισιισσ :οπο-τησ ΑΜΙ:: έ ::σροο:Ιει:ι: @ΗΕ

θεια: :Ιιι'ΙΙ Ισ: ίιιρο::σ ΙΙΙ-σ Ισ:: :Ι'σιΙΙΙ.σά

άΙΙιισ:ίσεί:ισο:ισ ω:: Π: ἔΙοἰτσι σοίΙΙΙ:ΙΙο

:Ισ πιο” :Ιο:ι: ΙΙ σΙια:Ισ Ισ$ σ:ΙΙΙΙ:ιέ

ριω::Ιωιιωρ:σε ΙΩΣΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϊ νΙΙΙ:σΙΙΙΙΙΙΙΙσέ' ·

5 «ο :ΜΙΒ :ιγσιι: Μ: ασ Ξ: οπο? ΠΙ6Ιι Με ε:

ιΙ:ΙΙΙ:ισπ,σοω::Ισ χω: :Ι:Μ:::σ :;:ΙΙΙΙΙοσΙΙό

σε· ·Ια:ΙιισΙΙσ Ισ ΜπεΙΙΙ:::: :ΙΙΙΙσιΙσ Ισ ΙΙΙ:Β

ΡΙΙ::σΙοίοιισε ᾶσσ.ςιι°σΙΙ_σ .ία ΓοΙ: :ΙσΙΙιι:ἐσ

:Ισ Ισ:: ΜΜΕ: :`(@σ ιΙοι::3·Ιάβοιήοσ Ι::

ΐρΙσοιΙσιιτ :Ισ Ιω: σο:ι:ΙΙ:Ισιι μσΐσι3:σ :Ισ

ΙοΗε`σΒΙουΙΙΙΙ: :πιο Με ξισι12:έ ω:: Ισια:

:Μπι ΜΗ: :Ιιι'ΙΙ:: σΕΙιι: :Ισ πάσα:: :χιπ ίιοιισ

Ιισιτ:στΙ5Ισπ-:οΙΙ σἀΙΙΙσ`τ58:: ΙΙ Ισα:: εε:ισσε:
Ισι:::Ιωρ:σ:σ2;Ισι::ε ο:σιια:Ισο8:Ισπ_:€ · ι

ΒΙ:Μσ:Πσ3; νου.: :Ιο:ιοσέ:::Ισ Ι,σσουΙΙ:Μέσ

::σ φο.ΒΙι;ι: γώ: σ&ικέ ,:1ιΙσσι:Ιει ::ιέΈ ι·

.Χ Δ Χ Φάσο

|

.



  

  

36.~ 31ικΜοπ Π.

πιο νοι:ε οοπ16Ιο ; τω· ά'οιι:ειστ ρΙυεφο

Ιου: ωοοΒοηεοτέ οίὶΒτοιπΔο,ὸ'ου:οιπη›Ιιι:

Ιου: Ριπ:Μοο οίὶ: εοττ:Μπο 8ο Μάι1ΒΜ

Μο. Πἰου οιυἱ Ιοε νοκ δεν οιι1Ιοε·οοεοπό,

  

π'οί'ι: με. ντι [Μου ςυή ριοκιπο ΡΙο1Πτ .Ξι Η .

ιτιοοΙιωιοοκέ,8ε 6ο ΙΜΠοτει με Ιου: Μ»

Ιοιίοο Μοίηοοιτε Μπρουκ : β ΜΒΜ: πιο

ίοι:Η::Ικα με οιιΉε Μέσου: τοϋΙοιπε (ουσ

Ιοιπε ρ1οὸε ίοε οπίειοε δ£ Πω ΐοτυποικε.Ι.ο

Μέσω” (οίἙ-ἱ!ὸἰταυ Ρΐοειιπτιο ) Μπωπο,

ΗΜ” ἰέ , ό· 8Μπο ία α'εων τοπικ Μ),

Μαξ* ὰ· .9εΖέπεισηΙο :να έα Μ», τω· έ! η ω”

με[Μ ένα, αρνώε,ία παθω:: :υπ άεέοΜέ

!οι27φέσ ή· |πυΜέ Μ;» απ· μου· αὐαπ [ΔΡ

]ἴὶἐέ &· ίεβιιβε2ειικ , ό· μια υπ/βηκα :οσα

οιιἰ Μωέων:ι ἀπὸ? ; πω” “ναφέε ΜΜΜ

' 2η ΐαπΡπυρο των , @· Ανα” ω:/ωωι :νω

ρω·. Ετ εμπιτπ:Ι Πἰοι: πιο Ι:οτοπ ροενοο

8οοηοο οπι α: ΒοοΙο άοε τω” ηιΠΙε ίου:

ὅ ία οπίαπε , Η Μι Γεω αποστέωοιπ οτι

Γωπϊέ :δ “Η ἰἰ Φ ὶι#Ζε Μπεν: [η ΦΠ! ανά:

α/9ί2672υπ 2 πιο: να πω: πί|ἰἰἐ£π2 , ό & »Μια

@Η βΜπια: νι[β:2ε.ο, τεἰα/ἔ|:ε Αν: με ἰο Σιέ

έπειπ Ι8[ω·βτπι παε!έ άν ΟΛ! απ: Ζω· 4πέε:

ά:β ΙΜ/βπω , απο:/βωιωε άι· βια 8.20°ρ:Μ

·υακέειπσσ ευρω του: να »ο ενΜηαφη”Μ4

ω” & σ” π'ούενΦω μι: 2 ίΈΜπέί!ο αν

?νικ Σειέπε:π πρ» ση; , Ιε/έμεΙ: £πυ›:

= #6: ?απο
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ρωιέτ αν μετέ222Μ ετευτε|ίε @μια ΜΡ” είτε

δεξέπετσε ό··-έθΜ, [$22°!ΓΙ'·,ξΐΐρ βΓα 9984

έ; .(Μ.,ΜΜ μ" Με: (€Ισπ9Γε σε η” &εω2.τ.

Ρουτ εε επι ιιοιιε _τεΒετάε εεε τιοττε

εοτιοΙιτιοτι ω εΙιετιιιε ετ Γεια ειθΙιετέε επι

εε τιιοτιόε,εοττιττιε ο. ότε εεΙΙεόε ΙδειιιιιΙ,

εο”Γοιο"ε “οι” @τι εε ς1ι.ιΟΟΙΘΠ έα ΞΙΟε ` '

ττε Ρετε δ: ιιοττε ΒειΙεττιρτειιτ ό:: τρικ: > ν ' .

καφε. ΙΙιτιε τιοιτε--ΙειΙΓΓετε με Γειιε Ι'ε-;

ρτεΠἰοτι,_ τιιιιΙε ι·ιοιιεεε2επ2$νι Με; «τι ρ·έ:ε

άε.τρεεε?ερβΙεεί: ὶΓκεῳνιιιατεείβΖΞεε- ΙΙ τι;

Ι:Ιετιεσεττιτιιε ειτε Ιω ;ιτεΙιε ει: ετό Μπι-ι: ' · «

Με ,ραπ ντι τετιιρετΙε Γε ΙεφτΙτιιε _ ἀε

τιιειιτε,8ε τΙετετιιιε ρτΙΓοτιτι1ετε ειιττε Ιεε

ιιιεΙιιε άεεΙ:ΙΙΙΓειτιεε πιειΙε5. Ια ΒιιΙΙ Ι'ετι οι

8ΙοτἰειιΓετιιειιτ Μπιειιόε : Με εριιΓειτοτι

τΙε εειιιι Πω Γειιονετιτ τω: , 86 ὶι Ια @Με `

Φ: εοπΓοΙ:ιτΙοτιάε Γοτι ρειιρΙε. ΙΙ ιιΙ:ιει1' ι - Ι

ρετττιιεςιιε Γοτι ρειφΙε ει: έτέετιιιιτειιέ -εειρτΙΓετι ():ιΙεΙεει6: γΓοιτ άεττιειιτέ σ.Ιιι- › Ι

ττιστΓετιτειιτε ετιεετιιιιΙε εσττιττιε εε τετττιε ·

είε πω: ΙΙ Γε τεττιετιέ ετι Γε τεττε, 8ειιιε
ττιε,6 κτιετιιεΙΙΙει Ρετ Ιεε ΕτΙΙότε 82 σου; Ι Χ '

ιΙερετιιΙε άεεΡτιιιεεε ΙτιΓιάεΙεε. Πει Βιετι Ι

ρετττιιε εεε Ιεε ΙιιΙΓε ειναι: ότε εοττιιιιε . .

έιτε ω· πω:: έψε.ορετ Λι εφφιέπε , τιιειίε | Ι
φωτιά Ιε τετιιρε ότι Ιειιτ εεΙΙιτττιτιεεεΓΙ: › Γ( ` Ι .

νειιιι, ιΙΙεεετιιιταειιΙειιΓειτιετιε τεΓΓετιιἔ/ ν τι .

  

ξ ·» ι /.
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blez,il les a remplis de nerfs 85 de chair,

a fouffié en eux vn efprit devie, б: les a

fait tenir de bout comme vne grande ar

mée. Ainfì at-il promis generalement

ё route l’Egl|fe, qu’il la recuillira de tou

tes fes diflìpations ‚ temoin ce qu’il luy

¿f„,_ 54_crie par Efaie, Aßligée, ternpetée, de ituée
' Y de eaufal4tz`o1¢,'1/oiezje т?» ‘vai eaueber des

eeurbeueler pour tee pierres, ф‘ te fanderuy

fur der fapgbirrr Ти[ели ußèrmie en мм

tufem: loin d epfreyñon »wire zu necraindru

riep. Nude: armurerfbrgëer muere my nu

gìieueiranz ¿bien (ё tu rendue ronuaíneuë

geule languefqui fefer» elefuée canne my en

juge¿ment_ 5 C'e_‘ß là fberitage der feruiteurs

de l’Et_eruel. _C’ef’c ce qui nous doit con

foler en toutes nos difgraces publiques

ф: particulieres ‚ qui nous arrivent au

cours decetre vie. Finalement quoy

qui nous puiffe artiuer en ce беде,

nous deuons être certains öcaíleurez,

gu’apres les jours cours 8c mauvais de

notreperegrination ici bas , il nous re

eueillira 'felon fes promeíles 8c felon l’a

bondance de fa gratuité, en Га vrayo

maifon ,` 8_6 au vray Palaix de fa Sain

teté@ où' nous le contemplcrons Раса;

faces ou nous Fadoterons auec vne par
" ' V, ~ faire
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faite reuerence ôc deuotion 56: où nous

ne luy prefenterons plus de vœux nido

‚псих pour étre deliurcz де nos maux,

mais les eonuertirons en reeonnoilfance

86 aëtions de graees, pour fos grandes

mifcrieordes ‚ 86 luy en rendrons parmi

fes Saints Anges 66 tous les Efprits bien

bcurcux tuut honneur 8‘ gloire.




