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ΣΕΒΜΟΝ ΜΝτ1ε';κε.

ΡεΕΑνΜιέ εΧΧν11ωπμ

Ι, Ο φ:: 62επ-&ιππέκκ #2 μ2:ιωμω

κ ) · . .
Μπα ! .ΜΜΜ ό· ώεπιπε ω|ε: ·ινομ:!

Ε Ιὸενοὶτ ὰ: Ια ρτιτάωσσ οΜο

| Με εοηΒΒο αι ὸοιι:: ΕΙ:10Ω5; ἔι

:· πουε μοροΓειτ απο Βου” Μ,

εουνοΜΒΙοε ρουτ ΓσΒτωἰτ. ε;" αν; Ποπ

- «μια Ιω Έσω τ1τσ.έιιτ τη Ι'α·ἱτ Βα:οππτκ: ὰ

«πυρ ρ::τάιι, οιι ία ΡτοΡ0Ϊ€Μ πω: τινων

"Μ ΒΔ , οιιεΉε επι απ ά'αναπτυτο πωσ ·

ΜΜΜ: . γ τειπάεπτ μι: οδο πιΔυναἱε πισγά

δι: ὶασηειΒΙω εΙο ω" ὸοιωοτ Ι'οἐἶεέὶ: όσ

Ρουτερεεεεηιϊουε,Ιοε βιΒοε ευ οουτιεΗτσ »

επι Ιουτε εδΗοω νἰἴοπττουῇουτε 5 υπ σοι:

τοἱ·π Βιπ , «'56 σε Μ:: Ηψ Γε Ισ ρι·οροίο:Μ

Ι'ε8$εΙππο,Ιποπποθω& εειραΒὶο άο Με τοπ-ν

Με Μειι=του:ε στι Ιουτ οοιιὸΙτἰο·:ι ;- δ! γ που”

ὰοεπ ραι(Βι:ε πιργειιε αουνεπαϋΙοε δ: Μαΐ

ίειέι·ι:2.ΙΙ επ οθ: @ο π1οίπω άο απο ρω

-. άοικ:ο ίΡΨται:Ηο @ως ΙΆομ ρακΙουπ ὁ:

!_ Ζειά1ΜΗ:,

8; 5 εωρΙογετ α!σε ωογοτα



  

6η. - 5ΒΒ>Μιθ`Ν _

ΖαοΙιειτΙο , φρροΙοι; Η Ρπαάειρ _ψι.ξιά:;έ

Πιτ οΙΙο Ιοιιτ @οι ρτοτιαΙιο ρουτ Με οο οιι

οιιιοι οοιιΙΙΙΙο Ιει.ροοϊο&ιοει ὸοῖοιιτρκσ

'πιο ιι:ιτιιτο 86 Ιου: ναιγο ίοΙιοιτέ, οιιι οΙΙ:

τΙο ροΙΙοεΙοτ Ιοιιτ Γοιινοι:ιΙιι Μπι ομιιοΙΙ

Βιοιι κι Με οΙέε ιιιιιιιικοιιιιιιτ Ροκ κι εφ

οο , 8ο ΙΞι Μι:: οτιίὶιι μι· Ια @οπο ε Ετ ριιΙ5

οΙΙο Ιου: τιιοιιττο Ιο "η ιιιογοτι ‹Ιο Πιο

τοπικά οιΙΙανοιι· ‹Ιο Μοτο οιι Η οτειιιτο δι;

εΙο οΙιοπιἰιιοκ οτι τω νογοε. σοῦ Ιο ιτιογο

ειιιο ιιοιιεριοροίο Ιο ΡΙειΙιιιΙΙΙο οιιιοιιτΙ ΙΙ ο

ε”οοτιο Ξι Ι'οιι:τέο ‹Ιο οοΡΙοαιιιτιο , οοτιιιιιο

νοιιε νοτια :Ιο Ι'οιιτοιιόςο , 0 με ΜΜ

&επτειικοβΜωωπο μέ :πάω Ζ'Εσει·πάό'

ι κά οβουιέπ αν: σ: να «κι Οὐ ΙΙ ιιουε Βια:

? ?
οοιιίι:Ιοτοτ ρτοπιιοτοιι1οιιι: Ιοε ιΙονοιτ8

τιιι'ΙΙ τοςιιιοτο οΙο ιιοιιε, 6ο ριιιεΙο Ιοοιι

Ιιοιιτ @Η ρτοπιοτ Ξι οιιιοοιικιιιο ε'οιι εισ

οιιιιττοτ:100ΜπιοιΙάοιτ. ο ι

Ι.οε όονοἱιε βιο: έ: αποψε Μου, ό· έ!

:Μπέκετ ο» ρ: ·υηο:. ΡΜ απο οι·αιιιτο

άοιιοιΙ ρα:Ιο,ΙΙ ιι"οοιοτι:Ι με ιιιιο Έτειγοιιι:

τοΙΙο οιιι)οίΙ οοΙΙο άοε Ι)οιτιοιιε , μέ, σοσι

πιο (Πο δ. Ι:πιιιοε :ΜΒΜ φσΉ7 ο #8 Βίοι:

άφεΙεπ :τωπύΖειωοιι οιιιο οοΙΙο ‹Ι›Α‹Ι.ιιι1

οι” αρκά Ι';ινοιτ οΙΐοτιοέ ορι·οΙιοιιὸοι: (ει.

τοτιοοιιπο δ: (ο ο:ιοΙιοιτ μπω Ιοε ειιΙΠΒ$

«Ισ μιτάιιιιοιι οσο οοΙΙο ‹Ιο ΒοΙίοίειι· άσος

| ΙΙ



Ι Ρε:ΑνΜε σΧΧνιιι,ι.ι. ει;

τω: σι: οτι Ι)αιιιοΙ ουσ ι:στιιιτιο ιι νι:Ια π

τυαιτι σο Πιου οι:τιναυτ ίυ:Ια ρατοι οστι-_

:το Ιυν οσε :οττισΙοε :ιατοΙοε, Τα οι Μέ 132,".

ια!ιιιιιέ, ρειέ τι· σιιυι.ιέ,ριι φάνε Μαι σ ω- α.

βια: £|Μ77ἔἐ, [οι ραπ/έα: β ιι·αιιωεπ:αι,
σε: βασικα:: σερ.: "σφι σε/]ινισιοπιά- /ε_ι· `Ι

8ειιιιιιιβ θειιιιιιοιιι Ζ'ιιιι :Μπα [απο. Μαιε

οτι τοίιιο& τοΙισιουι: ουσ τισυε_σονοσει”

ανοι: σουτ ία Μαιοίιέ ίσυνοι:αιτιο,:ια:Ιοε

συοΙ ε'οτισοτιστο οτι τισε αιτιοε υτι ίσιο

οστιτιουοΙ σο νιντο οοιιιιτιο ιΙυσυε ?στα

σστιτιο,8: σο :ιο ·οσιτιτιιο::το ιαυιαιε τ:Ιισίο

οι στατισο τιι :ιο:ι:ο οτι ΙαουοΙΙο ιι μισο

:στο σΡίοτιοέ. (ζο::ο τονο:οιι_σοοτινοτε

Ιον 8: τ:ο::ο αριιτοΙιοτιΙιοτι σο Ιον σ_ορΙαιτο
ρα: τισε ροτ:Ιιοα δ: σα: τισε νιοοε_, οίι ίσιι-- σ!

σέο ίυτ ρΙυιιου:ε.οΙισίοε,:υαιε :ια::ιουΙιο-, ι -

τοτιιοτι: ίυτ σοε συα:τοε$υ: ίοε ρο:-ίο&ισιιε

σιυιιιοε; 8ο: Ια τοΙα:ιστι σοι οι: οτι:το Ιυν

οι τισυε; δυ:Ια τ:στιιισιιίατιοο συ'ιΙασσ ;

τισυε δ: σο τισε ασιιουε; Ε: ίυ: Ιοιυνοεστου: ίσΙοτιτιοΙ ου'ιΙ οτι σοι:ίαιι^ο αυ σο:- ν

πιο: ισυτ. δι τισυε τοΒατσστιε ίοε ροτίο-ιθ:ιστιε,ιΙ @ί προ» σι·ιβιιιιιι· , ε: Ια 8Ισι:σ ' Ι

συσυοΙ Ιοε δοταριιιτιε ο:ιο:ι: οστι:ιτιυοΜ 3

Ιο:ιιου: , ω”, .9ιιέιιι, ·.8'ιιιιιιι οι!ιαωω σε: ε: σα... έ

"Μέσι , ο: ρουτ:ατι: τιουε τιο ίαυτιστιε ι ο

ρΙαιτο α ίοε νου:: τιι ,ΙυιιίιΡτοιτ ουία στον -

” · ίουσο, Υ .

-- -Δο ---.Α..._η.μ- _ι .. μια.-. ' "οι



 

/6;.4. ο δίιιιΙΙιοιι_ΧΧι _.

Βιιισ.ο, ΙΙ ιιοιιέπε βσωπιβιω.ι , @ψ μέ!

#ίβέ:π. οι: ιιιιΙ υουε Δω ιΙοιιιιοτ απο

ετιιιι:Ιο αριιτΙιι:ιιΙΙοιι άι: ΐοιιιΙΙει· Ιριι ιαπ

Δ 8ο ιιιιι :ΙΙ :τι ιιοιιι,ριιτ Ισ ρι:εΙπιέ ςιιι άι Ια

μπε νΙΙιιιιιο,Ιει ρΙιισ ιιΙσοιιιιιιιιΒΙο δ: Ιιι με:

ιέΙο.ιι8ι:ι·ειιΐο ιΙο τουτο: Ιω ίοιιιΙΙιιτι:ε. Επι·

πωπω· ΙΙ @Με ΐοιινιιικιιιιοπιέ: ία ιστορισ

ίιιιιιτιιτέ,ιιιιΙΙΙ ΜΙ: ΙΙ εΙ'ιιιιο μάπα ΙΜΗΟ

τοιιτι:ε Ισε Ιτιιριιιιι:τοι «μι γ Τοπ: εοιιιι·ειΙ

1ι:ε,8: κι Έι·]ευκ ω; πω: μια «Μα Α· πω!

δι! Ια Ιου Μ.

ΙΙείΙ ιιιΙΙιιιιωσι·ιτ Μπι αι ΙΙΙΥ-Ι'ΠΒΙΙΙΙΕ;
Ι 8: ι:οιιιιιιο τοΙ ΙΙ :Μαιο ιιιΒιιιωιιιιι ἄσ

Βιι: ιιιπιέι Οι· οι: Γιιιιτιοιιε ιιοιιεΙ'αιιιισιό

6οπιπΙσ ΙΙ τοπια, ι:,οί)ε Ξι άπο :Ισ του: πω·

πι: «πιω ΙΙ που: :με ιιοιιε οΙΙιιιΙΙοιιε ειιΙΙΙ

:Ια του: ποια: απο: Ξι Ιιιγ :Μο α8τικιΙιΙοει

επ 6Ι:Γει·νιιιιτ ι·ι:ΙΙΒιοιιΓοιιιοιιτ τσιπ ει: ιιιι'ΙΙ

εισαι εοιτιιιιαιιι:Ιι:ώε σκι Μιτου: ανοσίοΙιι

ι:οιιε σε ιιιι'ΙΙ υουε ιΙι:ίοιιιΙ. Οκ ιιοΙιιγ ιιιιΙ

@Με νιιιγι:τιιοιιτ ςικΙι:τιιι , ΙΙω του: σε

ειιι'ιΙ ρι:ιιτροιιτ ΙιιγρΙεὶι·ο , 8: πιο σι·ιιιιπ

πω πω: φα άι: Ι'οΙΐειιοι:ι·. ΙΙ σΙΙ: Ρετ-ι

ΙΒικιπιιι:ιιτ @Με 86 οΙ1Ιι€έρει· Ια ιιιιαΙιτέ

:Ισ Γοιινοι·ιιιιι Ιιι8ι: ιΙιι πιοιιιΙο 5 Μια απο

ι:Χα&ι: ριιΙιιτιοιι :Με νΙιτοε φαι γ τι:ιΒιιοιιτ,

6: όοε μεΙ·ιι:2 ω ε'γ οοιιιιιιιι:ττοιιτ. (Ισ

ιιιιΙ ιιοιιε ΜΙ: ιιιι ἔτιιιιιὶ ίιιΪι:τ εΙο ΡΗΕΜΙΙΟ

' 8ει·ιΙο



 

ΡεΕΑϋΜΕ (ΣΧΧ νΙΗΜδ'-Ι- ο 6”
ΒΜάα [ως [οιΒιιαιιΪαΙΙιαΩΕ δ 1105 ν0ιθ5)· ι '

μια: Μ: μια αιιαοιιιἰι Γοιι ιιιζιέτι:ιτιοιιζ _μι: Ισ. Ετ8ΠΓΒτΦΙΪἰΟΙι άα Π:: Ι.σγια86 όαπισω ταΙΪοιιναιιιτ τοιιισιιτ5 1.ια α: ςιια (Η: . Σ'

Ι'Αρό,ττα πω; ΕΒταιικ , @ια δώ :Με Μωβ ΡΜέ ° '·`

2ε,πέθία φπα α'αωπώσ και” Μ; :καίω άκω”μ” ι

ω" ωῇ:υμ£. Η ατά ια Βτατιά ΒἱΒΙ.ι Τοιιτ- ν.

Ειιιιίΐαιιι, Η ιιιΓροι-α ίοιινατειιιιαττισιιτ εισ Η.

τοιιταε Ιαε ρυιίΠιιιααε όιι ()ἰαΙ 8: όαΙα:ααα , Η Ιαε πισω πιστα; φωτιά Η Μ? Ϊ'

ΡΙειί"ε αοιιττα ααα ςιιι.Ι'οίΐαιιααοτ,86 Παει < Μ

'και Βτειιιά ιιιι'Η ίοιτ , κια Ιιιγ ραπ: τ£ίἱίὶαπ `

()αΙα ιιοιιε ό.οιτ Μια τιαιτιΒΙαιιοιιιτ:5Ϊα; “° .

ίσια «μια ιισιιε (οιηιιιαειαιιται Ξ: ιτιιι1.ίαιαα.·

ε” :Μπακ τα! ,Η ιιοιιεικιιιοτιε Ιαε-γαιιι:

άα Γε ἔΙοιτα,-1ΙΙιιγ·Γαι;ι :Μέ ὰαιιοιιε μαι;

αοιιιιιια ό.αε Μακ καΕιαΙΙαε Ξιίαιι-_Εκτιριτσ,·

86 άα πω” Ηπα ιαΙΪαιιιιτ ματ ὸαε_ › Ραιέιαρ γ _ π

μοιιοπιοιιιιααε έι Ια 8τατιάαυτ άς: (α ριιιβ> › Δ θ”

ίαιιαα,αιιια α'αΡα «μια ι!α Π: ρταιιάτα ὰ Μιγ

ει αρτέε κ:αΙει ποσα οοιιίιάαιοιιεΙα.ια!ει- `·

:πιο ;ιιι'ιΙ ιι νοιιΙιιαιιζιΙ χω: :απο Ιιιγ_βα Άι

αιοαιε,ΙΙ αίὶ ιιοττα μια δ: ποσα $αιΒιιαιιτ. _βοιωτια ιάοιιο ιιιι_ απιθ.ιιτ Μαι ιιόβοια _· ε'

αταιιιὸτααιιιταιιιαιιιατιτ άι: κ1αριιιιιτα_Ξι ίσα

Ρατα.άα ειναι Η αμεσα! του: ίσο αιω, 86 πιτ

(α_τνιταιιι:(οιι $αιΒιιαιιτ άιιςιιιαΙ Η ει τα»

@Με αίὶέ Μαι εφφέ;; δ: ηιιι ειιιιια·αιιε ·:

_,_ ;_ > . έ `] Κ : τΕι-οιιτέ'
ι !

χ.

β 

ο.
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61.6‘ '‚ Бввмон ХХ.

thorité abfolue fur luy : ainlì puis que

Dieu nous a créez par fa bonté , regene

rez par fon Efpritf, 8: adoptez par fa

grande mil`ei:icorde,il n‘y a rien que nous

devions tant 'aprehender que de luy don

ner fujet de dite de nous , comme au

trefois des lfraëlitcs ingrats ‚ l’a7 nourri

der eufaurále: ay Люся, mau il: fefont

"rebe/lee courre rm] , 8: de nous defavouër

8: дсзЬешег: Et puis qu’il nousa fait

fhöneur de nous recevoir ё fon fervice,

>nous ne devons rien tant eviter que de

nous en montrer indigncs,8¿ de luy don

ner occalion par notre nonchalance ou

-par notre malice de nous punit en la со

Iere; 8: де nous chaífer de fa maifon.

@andpuis aprcs nous venons ё сопй

derer que nous femmes toujours devant

luy э qu’en quelque lieu que nous foyons
C il /y ell avec nous; que quelque chofe

que-nous'facion's il la voit aufli bien que

ln_ous’, voire infiniment mieux que nous;

q-ue nous ne difons pas une parole qu’il

ne l’enrcnde clairement 8: cliIlrinc’re

'ment 3 qu’ilconnoit mefme jufqu’à nos

-plus fecrertes penfécs ; Cela nous doit

faiiìr l’el`prit d’une fort grande crainte de

I’oíl`encer en quelque ehofe que се (oir.

— ôänous



 "Ч ' '- - -‚ .

‘ Psi=.Av.CXXV lII§y.t. ,¿1.7

Si nous donner un grand _foin де bien

vivre , comme s’il difoit ln\ymefmcà'

Chacun de nous qe qu’il clifoir_aurrcfuis_ __

â fon fcrvitcur Abrahainßßeóiine dei/4m`*_ Gén. 17.

"n1uyÓ'_/âzàveàtier; ¿SZ à rous_e'n'feÍmble ее "

qu’il difoit àfon Ifraëlnu deÍert¿L’Et¢r¿ рта,

т! 15 Dieu cßemine au milieu de tofqúg 2074 14..

‘camp dem/âir_/am , д- a]u`il ne »vayè «hrung

ßlelëëntaj. Car l'injure qui luy elifV faitń

en ia preíence б: comme fous fes yeux,

"eil: beaucoup plus atroce que Yíîkzevvquiyelìŕ

impoßîblegelle едой: faire en ion absêcef

V Si enñn ä routes ces _ coniîderátionä
Íîpuiífantes noiisjoigvnons celle а Q qu’il _

у а un Бош‘ deterniinéjuquel il àiousjïzii- ¿. ÈÃÃ;

HM т)! cbr1§p4"fagßì<`e.èle1/ant' IE Дед: judì- N°

ŕial СМИрт? reŕejvair hf: :baciò: all

ŕaŕpr felon qu’il ‚вы bu Итad ììial,quel chacun де >nor`1s`a'uraz`i` luy',renÄ<iro.~

èonŕe де toute fa vie', auquel eniìn l’Ar
reif deñnirifde fafâäimnarion ou de (м;

falut luy fera prononce' en la pirefencpj

des hommes б: des Anges ‚ 6: que de ce
jour là depend notre bon-"heurY ou notre;

ŕnal-heur eternel s Nous avons Igra‘nd`

{щи де репГег El bon efcienta попе com

fcicnce pour vivre en forreen ce pre~__

(е!!! ůccle que quandil apdreìtra. пш) дует“

/ RT 2. aßìurdmc’

A



 

36% δε·ιιΜοκ'ΧΧ: Ν

1. Μ” αβ·ω·ωςε με Μια πεβρω@Με εε»[ω

,_Μ_ έεΡι μάσκα: ειβ να”. Ο:_ίοηςΙε Ιοε

111οιιίεςιίοϋεΙοε ΠάοΙοε ὁ ετώπάτε Μαι.

Οι: εουΧηοΠ1ε: Μ: τ:τεε8οςιπ :μια μπα.:

ιευ'ιΙε ε'απτιεπτ-ευκ πισίωσε , φ” η”ερτ_6:

Ιπεοὸοω με ὸο Γοὶἴωίετ Ρ:ιτΙοε επεσε:

Φ: Μι εουΙρε,ιτιειἰε δω Πεκ οέΒ:οςο; με

Ιοε και” ά:: Με μέσα: ; εμπ μπα: ε!υ'ΙΙε Ισ

ετ:ιΙ8οετιε, (οωΙιειΙτοτογεοτ,ωμ @ΜΙ πιο

ί·-αί'ε ρο5επ, εοιππκ: Η1:Π, τσιπ ρυΙσειπτ 86

του: ῇυἱὶε°,εῆο ηιιΉε ρουπε:ιπ οΧοτει:τΙοιυ:

ροοΕιοι «το τουτο Π:ιποτέ 86_επι τουτο ΙΙ

τοκι::ο , ει: ίοιπ με σου:: ημεΓΕίετ1τυκο

@πιο . :ιρρο1Ια·:άςε Ιιοωηκε . επίμακε· .

· 192επ,;ικιἱε άοε ττι:ίεΙιειπε -αΪο!ανσε @ω ω:

£ίτιιἰΒιιεσιε `ρειε ά'οί:Εοοεοτ Νοε Μ3Μίθε

:Ρουφ εμε ύ!επ'οπτ ιτε Μπους πὶ_τεἴρε&,

πιω ερρεωάεοτ Ϊιτυἱεπππτ Ιρβείὶ0π

93; Ιοεές:ου:Βόεε.Ταπεε'επ Με: φις α:εω

σωσει: ἴοι”ν.ἰΙ:. Γοπ οο!!ωμιωρ,1ε [9ΠΙΠ

Με: Ωω ω; ρω1ιόε (:ο!Ιο;ημε @Με άς?

ει·ιπόο:ς1]:Τυκω @Μακ βΜεΙο εμπρτρο:

τὶ£1€Γ0Ω€0Ιὸ©ε1τ: Μπιουτ φενετε Με), @ε άφ

ΐοίΗτηο·άο βι·Βτιιεςρατ όςίΠτε “Ματσε Με

· 1:Ιποίέε όιι πιοπόο, 82 ςυὶ Βιἰτςιιο α:Ιυγ

:με Γε , ιιἈρτοΙιοκιὸο τὶ:κι_ ωπεεμε ‹!ο

Ρετ‹:Ϊω στι Η ·κΙεΙιε-τΙ1τοΪοτ,εμιΊ! εοΜἱὁοτε

1ορεοΙιό ε:οπικτιο Η: ΡΙυε εςειτιἀ-ὸο τουε

σ3 _`: Δ ` |ο5

.κ

Μ ~ Ϊ εμέ



Μ-_______-___έ

. Ι Ι #

Ρέε .ΙΝ/ε ΧΧ ν Ι ΙΙ, 6:53

Με ΜΜΜ , ηιι'ΙΙ Ισ ὸει6ΙΙε:οοωττιε Ια ροτ-›

τεΚΙΙ:ε ι:πΐετ5,ήιΠΙ τισ Ιε εεικόε με ίε:οΙς.«

ιάκοττΙοε ΙΙΙΙΙβΙΙΙΙΟΜωΙΙΙ @ε αιοΙ -~ξ

ὸτοε·.ρετΙτεε θιιιιεε),εΙυ,ΙΙ σκι ΠΠ: κιτάπια:

Ριρετεπσο δε· επι τεὸουιο Ι'οπΙΙ:εο, ηιίΙΙ.

Χ ωττιστοΙτ ΜΜΜ ετιεΙυαϊτ σε: 9ο: Ια εΙκιΙΙ:=

στοΙτΙτ Ισ ρΙιιε,εΙυο (Ια: εοσπ11επτο ΜΜΜ

πτειπ οΙιοΓο :κι ΙσςυσΙΙε: ΠΙου ρυΙΙΙο σΙΙσ:

*οΙΙξοσέ, δε ηιΓείΙτωΙτατιίεμο εΙίοΙΧάο-·

οοτιπωεκτε υπ ρα:Ιιέ οι: τΙὲ Ι_οΙ.ΕΙΙΙ:·ΙΙΙ

ΙΙΙοττ , ΙΙ Μ: εΙΙ:ΙΙβετε ροΙιπ Η. έΙείΙυε,ι11:ΙΙε.

σΙ3οΙΙΙτ <έο.γεωοπτΙει πιοττ. Τ:ΙΙο εΙΙοΙΕ

ατΙΙο :Ισ Ι'ιάεΙο ΑΒταΙκίω @ιΙΙΙε κΓοΙιΙΙ:

ΡΙιποΡε `-5 ΓειειΙΙἰοτ ίσο εΙιετ ΙΙειεοάσ Π;ε

μορτο5 ΜείΙοε εμιο άι: τΙοί.οβεϊτ Ξ Ι)Ιου «κι

Ι

Ιτ Μη τεΐιέ(Μτ, -ΞιΙ”οι:ειΠοη εΙε:ςιιογ Ι)Ιοιί › γ

(Ισπ.:.2&

Ιογ ώ: , Νε κκ·::ροέκ: Λι Μι2:ψικΙ'εκβπρΠ

απ· πΜἑΜΜωΙ [κή εσπ:πημετα ΜΜΜ Ζ)ίαιέΙ'

7220 με ω Μα ρω; ερα:·έπέ :υπ ή!» τω

καψω μ” Ζ'ωισατ άε-πω).

/νΙΙαΙιι δ! 1οβιωι·:5άωΙποτε . :Με ση όπε

ΤεΙΙἐ· σΙΙοἰΕ (ΜΙ·59·

ι::ΙΙιτ ὰ.: σ:°εΙιεΙ.'εφ (Η Βεπετε:ιιΧΙοί6ΡΒ,9

ηι1Ι κε:πέ ρετΙει θετωτι6 ‹Ιε Ρυι€ίπτΜω '

αουτ ΜΙ :Η εΙεΙΙ11ε , ωω»ωω βετΜ-ΙΙ: έωβ ΙΙΪ Ι

@ΜέΜ” ή· μάσκα! ΡΜΜΜ Βίκω?δε 2Η:° ϊ

πιει πΙΙΙ·:ια Ιὶ›ωΙἶτΙτ Ια αιΙοττ1Με ά6-Ωι πατώ;

ττ»·:ΙΙο ,Ι'ΙπὸΙἔοει:ἰοΙ1 όαΪσ1νιτ1:ΙΙΙΙτα , ω

( · τΙἔιιειι: ό:: Ισ. ρτΙΙοει α άεε·ίοτε-58ε ε'ΙΙοιΙΙΙΙ

·ΙΚτ ; οΙΙό

  



 

#

Θ: $τουτ>υ ΧΧ

οΙΙι·Ξ ουοΙΙΙοτι ζ υτι Ιιοιιτουιτ ιυΡι5ΙΙοο τιιιο

τΙ,οίΙτο όοΙογιιΙ λ Ι)ιου απο Ιου τυοιΡαο,

Ρετ υτι ιιοοΙιό οιτοοτυΙσΙοι ΤοΙΙο οΙΙοιο

οοΙΙο ‹Ιο Πέιι:ιεΙυυι @πιτ του τΙου:τ του

γ διιυΙ οτι [ο ρυιΙΙ:ιτιοο, ι1τ:ΙΒ νουΙυτρειε

ττιοατο 5 φοιτ; οι ροτιιιοπτο ει” @πιο ου

`_ Ιο Ευα: ; ότι ρου: «Ι'οίΐοιιίοτ 0ιω , υιιογ

ϊ . Μπι.

€4-ά.

ςυο ρου Η ΙΙ ρυίΙ τιιοτττο [ο νιο οτιίουτο-

τέ,Ιο ἀοΙιὺτοτ δυτιο Ιοτιευο δι ΒιίοΙιοτιίο

ευοττο ου ΙΙ οςιυτοΙτ τουε Ιοε ι_ουτο Δε

εκτιμώ ΙιτιοαττΙε, 8: ρ:ιινοτιιτ Ωιιιε ροιτιοὲ

Ιοοουτοτιιιο υ·ιτωοι τιιιιΙυγ ανευ: οίΙέ

Ριουιιτο 5 Ιο με αδιάυβεκπο έα μ: ΙΈ2ευκ!

Διω`ι , έτι σκοπια:: Ια »Μα χω, /Μ ΟΜὁΐ

·@:ιτι‹Ι ΙΙ ουΡο οΙὶέ ςυοίτιοτι , που τΙυ ο

Βογοιυττιου'Ι(τυοΙ , υιαιε..τΙο Ι'Επιριτο εΙο

τουτο Ιειτοττο , ΙΙ οτι ουΡε Με ιιυτειιιτ,ροτοο

τιυ'ΙΙ οτειι8τιοιτ Που ρΙυε οιυο :οικω Ιοε

οΙιο(οε ότι τυοτιιΙο. ΤοΙΙο οΓΙοιτ , οοΙΙο ‹Ιο

ί:οπο αυτο ξοιιιιιιο ειυτοτυρε :Ιοε Μειο

τ:οιβέοε υυΙ αυτια ττιιουχ νοιτ.ιιιουτιτΙοε

Ιορτ οτιξξιτι; Ι'υτι αυτά Ι'ουττο , ό: ιιιουτΙτ

οΙΙο τιιοΠιιο αρτέε·ουιτ,ο'οίΙτ ο τΙίτο, ττιουτἰτ

τ βια: του.υυε τΙο υιοΙοτ οΙΙο πιοίιτιο,ου τΙο

Ιουτ Ι:ιιΙΙοτ νιοΙοτ υιι [ουΙ ”οοιιιτιιιιυόο

ιτιουτ τΙο Βιου , οικου: φιε οι; ιιο ίιιΙΙ:

ἐιυ'υτι οοττιπι€ιτιτΙουιοτιτ οοτοτυοιιιοΙ.ΤοΙ

5ο οίΙ:οΙοοοΙΙο τΙο σο τω: Ενο(ιιυο 86
Α Ι Ι ~ Ι Ι Ματια·

ι

ο _______..γ-,.7.--.ΜΜπ
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ααα

Ρει.αν1ΟΧΧΙΙΙΙΙ,ΙΙ.τ. 6”

ττ1τττγτ βγαππαππ,εΙυπ Ιοπε αυτι Ια Ποσοτι

; ΙΙΙ! Κοτπωτπι , απιττα Ιαε αιτία: ὸυομπαΙ ΙΙ

- αΙΙ:οΙτ,Ιυγ θα απτατιάτα ςτΓΙΙανοΙτ αΙιετπΒα

:Ια Ι'Επττραταμπ τΙα Ια Μπα ΠΙουτιτ ,οτι οΙα

Ια Ειπα Ωιτ:τΙ5ατ παπά Παοκ, 86 Ι'ακΙ·Ιοτ

τοΙτ 5 γ ανΙΓαπ,Ιυγ π·αροπ:τΙΙτ τοττ 8απιαπαιυ

ίατττατιτ,ςιπ'ΙΙ π›'γ πινοπτ αστα: Ξι άαΙΙΙ:ατατ.

αΙιτ'ΙΙ αΙΙοπττουτ ρταΙΙ Ξι πωπω· , δ: τμτ'ΙΙ. ·

ΕΠΙ ΙαυΙαττπ:πιτ ?τι αΙιαπ8α.σαίτ Ια Ια ντειγο
έ αταΙπιτα άς Ι)Ιαιτ αυτ: Ια ΡτορΙτατα πισω

τααοπτπτυιτιάα Μ , τπυΙ ίαΙταιια Ια ΠάαΙα

ματιά μπώ: Ξι τοιπταε ίαε πιόΕΙοπιε,Ξι τοσα::

ίαε αατοΙαε , 8ττ π1αΙττια Ξττοιιταε Γαε ραπτ

Ι-έαε,αΕπι τ1ιτ'ΙΙ Ν), η: Παπ ατι Μη, ό: αυτ:

τω” πα μπα τΙα Ιιιγ , ηιπτ ρυΙΙΙα όαρΙειΙτα

α Ισα Ο ταατατιτ,6α τ1ιι'ΙΙ (α τωιππιτΙαπιτ ριττ

Ρωτώ παπα Ισ. αοτιτα2Ιοπι τΙααα ΙδασΙα,

αφππιτττα πιο οτ τοιήομτε ω" πωπω τοιπε

'Με ροΙΓοπτε «Ια Ια Μπα. ()'αίτ Ια τπαΙπι τΙο

Ιω ώ νοΙτΙΙαε δ: αΙαε ραΙΙΙοττε τΙαΓΔ αΙιαΙπ,

- Ια (αΙ τ1ιπΙ Ια ρταΐατνα τ;Ια τουτο ΡόυττΙτυτα,

& Ια Γοιιναταἱπι απιτΙτΙοτα ιτι1Ι Ια Ρταίατνα

αοτιττα Ια ναττΙπι όιπ_Ιατρατιτ. (:απ,αοτππττα
ι τΙττΙαίω αΙα 5Ιτέιτ:Ιι , Δ: Μπέκι: έ» .8'αέρακηΞω '_

Ισια· ω” Μ.: ρτώτα.ά· φωτιάΜε#μαρκα ή· ··

σἔε ώς?? Η ω!ακ.οαΡτ αΙΙα αυΠΙ :τω Βατι

πτΙτ Ια πααπιίοπΙΒα , Ισ ίουτΙ:ατΙοδε Ι'Ιιήιιέ

ΙΙΙαα τΙτι αοτιπ11αταα ιΙαε Ιιοπτιτι·ιαε. με

Κτ α. ττιαίάΙ· · _

  

  

Μα Δ.Δ.μ.-κ”μ _... .α ·/`Μ



  

π:: Ξειιινιο:ι

:πιπΙΙΙππι:ο π'οΓι:τ_οιτ ριιτΙιτι ι:Ιι:νεπτ ι:ΙΙι:,

ΕΠ:: ΙιιππΙΙιε ΙΪ‹›τΒιιι:ΙΙ ι ΕΙΙπ τοπιιιποΙει

Ιιαπι:ι:ι ΕΙΙο Μ: πω:: :ι Ι'ιπιριιιΙιοιιέ;

' ΕΙΝ: €2ιιίΙΟ δ: ιπιιπιτ τοπια Ισε εινι:πι.ιοε

(Ισ Γεω:: οοπττο Ι'ιτιιιριιοπ άσε πω δε ν

ι:οπιι·ι: Με τοπτειιοπε οι: ιπ:ιΙιπ.

Οι Ξι οι: ιπιππιστ ιΙονοιτ Η: ειιιι οΙΙ έα

;τι:έπα':ε Μινι, Μ: ΡιορΙιοτι·: οι: ειιοι:ι:ο υπ

αυτ:: οι:: πρι έκ σ'πνπικετ €22ρ: 1Μ7£.τ , πω

ο” Η: μωρα: οΙΒ·δι οι: Ριτι:ιιιιτ:ι7 δε Ο σετ

τιιιπο 8ε ιπΒιιΙΙΙΒΙο ριοι:νο.Ει οι: π'οίΙ με

Ιω ΓοιιΙοτποπτ, πι::ιε οι: ι·ΙΙνοιε ειιιι·οε επ

πιοΙιε οι: ΙΈίοιιτιιιο πω.: οπο οι::ιπόιο

Βιι:ιι, Θ:: π:ειτοΙ·ιοτ επ ία νογοε Επι: π:Ιε

οπΓι:ιπΙ:Ιο,ι:οπιιπο οιιππιΙ οΙΙο οι: Ι)ει:ι.8.

Παπά· Με επιπιπαππωωπε :Ισ Ζ'Επυκ! Μ::

Με:: μια ιιΜΜ ει: /ξ·ι· πιεσε: ώρα" Ζ6°

ι·ινιέωίτε : 86 πι: σ:Ιιειρ. ιο.06ζιιε ά.8Μπ262ι9 Πι'

π:·πε! ω:: @Με έ;@φωσπ” Π: ἰε επέμε.ι

μια· επεσπέπει αν: Μα:ε:β·: «φα. Ετ ρειι Ισε

Φ0ιειάει όπωυκι, οΙΙο ι·:πα:π:Ι Ιω ©Ι10ΓΦ$

2ΙΙΙιιιι€ΙΙ::5 ιΙε ε'πτΙοππι€ιιτ δ£ @ΜΒ Ιω”

οτιΙι:ιειιιοπιεπτ. Π: ιΙιε οτόιππιτοπ:επιΜ

@πως οπο ι:οιπ·ιπο οτι π'ειρρεΙΙι: ρ:ιευπ

ι:Ιτοπιιπ υπ πρι: οὐ ο:: ο ραΙΐέ :Ισια οιι

"Με Επι, ιπιιιε ι:ι:Ιιιγ ΡΜ Ιοοιιι:Ι ΙΙ γ ο πι:

” ριιΙΙΙιοι·: οιιΙιιιιιιια:, ιιι:ΠΙ Ισε νογοε οσε

Ι:ιιιπιποε πι: Γοπι πι:: Ισε ιιέΙιοπε ειιι'ιΙε πι:
ι ο Ι ., · . ίοπτ
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Ρεα·Αν.ΕΧΧνΙΙΙηΙ.ι. 65;

ΐουτ αμα Έοττ τοιταττιαυτ , του” ααΙΙαε ου

ι ἱΙεε'υορΙΙοιιατιτΙα οΙιιε Ιουνατιτ 86 Ια ποιο

› ραττιατυαΙ τΙα Ιαυτ νΙα. (Σω νογαεΙΞι Ιου:

Δε τΙαυκ (οτταε.Ι.αε υτιαε ίοτιτ Ιαενογαε ου

τιιοτΙα δεΣ ου [)ιτιοΙα όοτιτ $.ΡαυΙ ου Βου. τ

:ι..Πω ώεπτΜέεζ αιιυεβιξτ αν πω: ωκ·υυ22ψτ

β!υπ Ζε "Με έα τα τπωπἰαβἰΜ ία Νέα:: .τα ρ

Ω ριιέ/]ξπτε άι: Μία εμέ @σπιτια Ανα: 8]9ΐτα68

ττωσηβω έα π:θα/Ζ2Μ , μακ φπα σα [αυτ

Ιοε (ιι%αίτιοτιε οτ: δοτου ουΙΙαε ρουΙΙαιιτ

ου νΙ‹:α 66 Ιοε τιπτυνοΙε ακαττιρΙαε ου ~=

πιοτιτΙα ουΙ Ιαε ατιττειιίτιατιτ ατι τουτο:

ίοτταε αΙα ΡααΙιαι. 1.αε ουτταε Γοτιτ Ιω

νογαε αΙα Ι)ιαυ,τιττιΙΙ ιιοτιιιτιέαε τ ΡταττιΙα

Ιταττιατιτ οιιταα τιυα α”αΙ'τ Ιυγ πιαΙιιια ερτ

Ιοε Ιαυτοττειαέαε 86 τιυἰΙαε γοὸταΙΪα μι:

Η τιειτοΙα : αυτ αοτυττια φωτο ΙΙ αοτιουι

τΙοτιτιο ?τι τιυέα ρουτ Ιαε αοτιοιιΙτα, Δα πιο

τιιατα ουα οιι:ιτιτΙ αΙΙα, ε”αΙανοΙτ αΙα οαίΙυε

Ια ΤειοαττιαοΙαιΙε ο:ιττοΙαυτ,86ου Που ου

αΙΙα (ο οοίοΙτ ΙΙε α:ιιιυρογατιτ;οιυθ Η τιουε

τι άοτιτια Ια οτιτοΙα οσοι· τιουε αουουΙτα

ατι τουτα τιοττα ντα 86 τιουε ττιοτιττα Ια

κα” αΙιαι·ιιτο οιιτ ττιαΙοαἑιΩι βοιωτια αα

Ιαίτα. Ευ ίααοτιαΙΙιθυ,ροτοα ουα α'αΙΙΙυγ

του το” Ια νοικΙααταττα ‹Ια Ιου Μ” ι
. τιουε ΓυοΒατα Ξι αΙιαουα ττιοττιαυτ Ιαε Λ

αοτιΙαΙΙε



ι ' . Ή'4°ι

α:: διεαινισιι ΧΧ. ισ

` οοσΙειΙε :με σου: ανο:ι: α σ:οσσ:ο ε:ι

τσιπ:: σου: Με, Πιινα,:ι: σε :μιεΙΙ συ,

ΕΙα.ισ. Σε: Μεσα: στου: Ε: μπώ: σε ασε,

σ” [ένα :Αντ/εεε ω): :σι/επι , 6"# Μ Ζε εσε

Μια,:·|ιεωΜεα ; [επ με «Με :Μαΐ :ΜΜΜ

β:: :με τω: :φωσ έμαθε : ΡισαΙο:ιιεπιτ

ε σα:σε :με σε: νονεε ιι σου: εοσσιιιΙεσ:

Ξ: Ιον σου: εΙ'::ο σο:: σα::ιοισασε σε Ιου

8:α:ισ ΙαΙυ: 86 σέ::ιου:ε: ε:ε:σοΙΙοιιιο:ι:

ανο:: Ιον σεσα:ιε Ιο:ι Ιὶοναυ::ιε σοΙοΙΙε.

Ε: Ι'Εσ:ι:υ:ε 5αι:ι:ε οσσοΙε εσ :ου:ε:

::ΙισΙοε εε: σευι: Ιο::εε σε νονοε Ι'υσειι

Ι'αυ::ο. @στα Ι”εεα:σ σε Ιου: σ:οσ:ε:ια

:στο οΙΙο ασσεΙΙο Ιοε στο ιιιιο:ο: , Ιοε εφε.:

αΙΜισκέ:έ σ:ι Ισ: σεεΙιευ:ε Ισ ΙαΙΙεσ: 86 σε

Ιο:ι: :με Ισ Ι·συ:νονο:; 86Ιε: Ιοεοσσε:

Μ· ·υε)ιε.: σε@άσε σεσπισεκεε , σε ω::ο

σε «Με. Α ΙΙοσα:σ σε σου:: :μι Ιοε Ιυινε:ιτι

εΙΙο ασσεΙΙο Ιοε σ:ε:ιιιε:ο: Ζει ω” σε:σε·

εύεισπ, άμεσα· σε.: Μεσσιω,|ε :σωσει σε:

Με:: :86 ιο: Ιοοο:ισε:,Ιε και:: σε: σωσει,

δέ Ζε σωμα: α" Ιιέεαι-αέωεζ σε Μαι. Α

Ι'::σα:σ σε Ια Ιὶσ συ εΙΙοε αοου:ιΙΙοστ ,οΙΙε

ασσεΙΙο Ιοε σ:επιιο:οε Ιε ΜΜΜ: έεΙαπωπ,

"ι Ιε :ΜΜΜ ει: βρώ:: συ σε !)εκσε: :μι εΙΙ:

εσσ::ε σα: ; δ8 Ιοε Ιοοοσσεε ,ίε :Ιιεεπι:ε σε

Ια·υέε :μειωσ έΜπωυσα:. Ιει :ισ::ε Ρισ

σΙιε:ο σα:Ιο σε οι:: σε:σιο:ο:,σ'οΙ: :απο

σε:



 

Ιο.:τΙο, τ: Χ Χ νιι1,1:.Ι. ο;

οι:: νογοετΙυ 5:ΙΒοου: :μυ ίου: ό:οΙ:Ι·:ε,

βαδ:: αυτ: ου” ::ΙΙ::τΙΙοευ: , ο'εΙΙ Ξ: ὸΙ:ο

@ο σου:: :μυ νΙνου:'ίοΙου ΙΙ: Ι.ογ οι: Που,

Ε:: ο: : ΙΕ.ΙΙ::ιευ:ο ειρρυ:ΙΙ:: (οικου: ›

6'βε:»Μπου Ζωπέινε, ώεωέπε: ε» Ζωοέ:έιέ,

ε|16ΜΜε7° αυσππε έ! εββω:ΜΜ Με:: σ:: Μ):

:συφΜέβικ: επ228%εΜ:8!,όβοϋ1βαΠΙ Ήσκι- έ '

π· θιυϋπ αουτ:: , 6'Μυπβν άέέυεΜΜΙ 60,78·

Με έ! :β [ποπ βία:: Ζ)Ε·υασέ222 έ: Ούτω;

6'&εΜέπε:εσπιτω έ! :β :υπ·υωώ!ε :Ι Δι «Μοι

2έσπ Ξ ΜΙυε& πω:: β:κικα αΒρεἰεε. απ:

έκ ουσ ίσο: :οσε οου::_ ουΙ ίου: ν:ογε

φοιτ: στοΙΒουυε ΠΜ: , οι:: Ιου: :1ο::Ιε ε::

ίου οοΙποΙο, :Ιω ίου: το8οο:::οι 86 σου

ουΙ:ε μι: Ιου ΕΙ-ρτΙ:. Οι: οι: Που φ:: Ιοε

οοθΙοε ό: τ:: :υοο‹Ιο απο: σοο:ΙουοΙΙο- ·

οπου: :το Ιου:: νογοε Μου ουσ Ιοε ωο

νοΙ:ΙΙοε ε: Ιοε ρυΙΙΙο:ιε άοΙου: ΩΙΙΙΙΙ: Ιοε

::::η:ο::ου: , ου ου:: Ισ :οπου :Ιοε :ΜΙΒ

:Με οΧεωρΙοε εΙυ :::οικΙο Ιοε ου:ι·ειΙΙοο*

:ιο Γου8οειοε ουΙΙο:οου: :Η ε: Ι)Ιου :ΙΙ Π::

Ι.ογ,οΙ ο Ιου ίο:νΙοο ΙΙΙ ε: ί:: ἔΙοΙ:ο;Ιοε δο

Βιοε οι: ΠΙου οι: οου::οΙ::: Ρ:ου:Ιου: Ζει:

ςΙο ίοΙΒοουΓοπ:ου: ε: Ιου:: νογοε ρου: :ιο

οπο:: Ιο::ιοΙε· Ι:: τουτο ο:: Ια ΙΙ:Ιυ:α::έ86 ,

ό:: Ι:: ΙυΙΙ:Ιοο ουο ΠΙου Ιου: ε: ρ:είο:Ι:ο,

# :ητουε οι: τουτο: οΙιοΙ.σε Βιρο:οΙο ρου:

::ΙΒΙο ο: Η ΒΙοΙ:ο ρου: Ιου: , ::::νοΙΙΙου:

Ι . 7 Μ::

-··---Α-Ἀ-ΗΔ.μμου__
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ians` ссйе En luy plaire, pouifans toujours

plus avant en la voye de fon Royaume,

oublians les chofes qui font en arriere 8:

Sîavançans й qelles qui font en avant,

pour parvenir au but qui ей 1е prix де

leur vocation iupetnellc de Dieu en

IcíuS_Chri[t.

Се font la ceux que le Pfalmiůc dit

ейге bienheureux , comme veritable

тем ils le font.Car Dieu voit avec plai

iir la rpverence qu’ils luy portent, la

grande peut qu’ils ont де Гойепссг , 1е

loin exact qu’ils prennent de luy plaire,

 

8: leur_intcgrite"en toutes leurs voyesgil '

les aime comme fes enfans 8: fcsfideles

ferviteurs. ll les adreife ötles illumine

еп’ toute leur conduitefuivant ce qui ей

dit au Pfeaume zg. щ‘! ф lcperfomrge qui

" `:mbit l’Et¢f.nel? Il lu] en/èignem le chemin

qu’z`ldait rllazßr. Il les confeille en toutes

leurs affaires, 11 prcíì-de par fon Efprit en

toutesleurs deliberations, 8: 1еш: fugge

< re d.s avis 8: des refolutions falutaires.
IlCar l'homme craignant Dieu ‚ n’entrc

prend jamais d’afi`aite importante qu’il

ne confulte premierement la bouche де

Dieu' pour fe bien affcurer qu’il Гаага

agreable ‚ 8: qu’il ne luy demande l`aH`i

йапсе
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France de fon- Efprit pour s’y conduire

comme il faut , ôc _la benediëhon-de la

grace pour en avoit une iffue favorable.

Or Diculne rçfufe jamais fon Elprit б: la

grace äceluy quilecraint , «SL il Yell irn

poflìble que des confells qui font pris

avec luy,ö¿ des affaires entrepris fous fa

direction ¿SL fous l’efperâce de fa faveur, .

ayent une mauvaife il1`ue._C'e(_’c¿pour

quoy le Propbete dit ` que сайту › qui

prend la Loy de Dieu pour niveau de les

actions», Qqe _(out. retqu`°z`l'_/‘era 'viendra à

bien ; б: Salomon fon Ы: , Adaline tay 214

„шт: de Diçutout le jour, м’ ‹‚‚‹л‚‚1‚/‹‚

(лет il y .rum bonne 1_,`/ßle. Il aimetous

ceux qui le craignent du mefme amour

dontilfs’a_ime foy- melìne. llcampe fes

Anges ä l’enrour d’e_ux¿ôc les garantit de

toutmal. ` Il les benir de toutes fortes de

beuedi&ions,ll`l¢ur фили:ф baucù`¢r,1{

1еин1алпе graze ó' gloire 8c ne leur refufe Í

aucun bien. Cmigzzez l’Eternel ‘иаш наш:

fèrßzintr, ell:-il dit au Pfcau.34. rar rz`en_

т? deßrut È: ceux qu!" le fr4„"gn¢'nt..Le.v Liana

(гала; втчдй/Ёпр д» amßzám , maar ceux qui

r/nertbem [Eternel neuroni Дин dkucurg

lám. La.> rrninre de Dieu Миф‘ uz1»jardi;¿ Ешф

‚Ь‹‚„‚1‚‹‚‚‚ т ‘ш: bram, dit lefus de Syr_ac¿ 4e.

‘ Ce

Pfau. I.

‹’

‚-«.дь—_
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(ζσ ιι'σίΙ 'Με ιιιε'ΙΙε ιι'αγσιιτ σιισΙσιασε Με

:Ισε ιιιιίΙΙοιιε ε ιΙσε ιιιειΙειάισε, άσε μπα;

άσε ιΙΙΙετεσσε ΜΙΒ Ισισιισιισ Ισε επιασε

Ιιοπιιιισε , δ£ σοι Ισ ΠΙεσΙσ 82 Ισ ιιτοιιιΙσ

:ισ Ισιιιτ ΙΙι.ιΙσιισιιι: Διακ” ΡσιΙσσιιιΙουεέ

ΜιιΙε σ1·σωΙσισιιισιπ σ'σΙΙ: Ρόι:: Ισιιι· Ι:Ισιι

ι:ιιισ Ισ ΡτονΙσΙσιισσ ό:: [)ισιι σιι ιΙΙΙιιισπίσ

ιιΙσίΙι_(Ιζ'σίΙ σου: Ισε σσττΙ2στ σε Ισιειε

έσωσε , σου: σρι:οιενστ Ισιιι· ω,Ρσω σκοι

σσι: Ισιπ ΡιιιΙσιισσ,ροιιτΙσε ίοπιιστε Πισ

πΙΙΙΙιό , σουτ Ισε σιῖσΙτστ ?Με σΙσιιοεΙοιι;

σουτ ιΙσιεισΙιστ Ισιπε σΙΐσ&Ιοιιε 'άσΓΙσ Ιω ·

τσ , δε σου: Ισε σΙσνστ ει: (ΙΙσΙ; δ: σΙιι1ΐ

Ισιπε πιο” ωσΠτισε Έοιπ ουσ ριιιτΙσ ιΙσ

Ισιιι·ε βΙσιιε, Ισ ι.ΙΙε ιπισ 'πωσ ιΙσερΙσε

σοιπΙΙιΙ:τώΙσε 8σ ιΙσε ρΙιιε ι·ισιεσΙΙσιτσε:

2..Ει1Ισ ρΙιιε ετσιισΙσ σιιισττιπιισ ὁσΙσιπε

σιπιιιιε ΙΙ Ισιισ ω: τοιιιοιιι·ε 8οιιΙΙστ Ισ

ιΙοιισσιιιιΙσ ίσε ίσιωσε σοιιΙσΙσιιοπεησ

Μ Μ πισω σσ σιισ σΙΙΕΙσ ΡεοσΙ·ισισ , @σε σεισ

ελ 1%"Με &ΜΜΜΒΡ Δε· ρωήυπωε ει: απο] Με

ειυιβία!έσω Μι πστέέ :που απο; δε τι: @Ο

πιθοι·. «Νοκ Ι'Αρὁιτσ διεπει ΡουΙς·ΒεπέκΜε Μινι

η' 9ιιέιψίε ρω· ΙΛ- "ωπ ,8'ήέ:1ΜΜΕ|κε 6°!”9ΐ

Ζε μ” άσε πάτΙερΜ'α &· Ζε @Με σε ισιιισ

τωβίωέω μέ πω. :αερίο σ:: :πωσ που!

4]Ιέ67Ισπ 86ο. Ι3ιιισΙσιπσιιτ ε'ιΙ Ισε τοστ στι

ΓιιΕΙΙι&ιοπ , ΙΙ Μ: ιικιιηιισ @πιω ὲι Ισε σκι

πωσ:
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τατΙτατ οιιατιτΙ ΙΙ αΙΙτατιιτιε , αατ αοττιτπια ΙΙ

αΙΙ τΙιτ Ρίααιι.ιιι.τ. Ι Ι παωφΜ Ζε [ΜΜΜ έ:

απο: στα! ΙΙ: :ταΣεπτ:τι ό~ ωστοσο: @τοΜ ό· Δε:

αΙε!2·υο·α. ΙΙ αιτατςα Ια ίογ ιΙα Ισα ραττοιι·ια5

ίοτται τΙα τιιαΙΙιαιιτε ειιιογ τω!! ΜΜΜ:

απτέει· ή· ἐπὶ: , τινιέέκτικτ Μακ ό· β ασιατικ

πωι έτι ΜαίιΠΜΙ5 α. Ια θα ιΙ·ΙΙατι όαΙιντα.6ε

τια Γατι ὸαΙιιιτα μια ίαιιΙαττιτοτ , πιατα Ιιιγ

αι:ατιιτ ίατι Ματια ατι ό.οιιΙιΙα , 86 τιατιιτ ίοτι

τΙαττιιαταΙΙ:ατ μι” αμα Ια ρτατιιιατ. ΙΙ τω;

ΙοίαρΙιΞιιιτιο αμαρτια & ίοττ τιιιΙα 86 ίοτι:

ΙοτιΒιι·α; ττιαιιτ α Ια Ιἱπι ΙΙ Ια τατιτιιτ Βυτιο

·ταΙιΙα ατι-Ια ὰαΙινταπιτ, 86 Ια τΙτα τΙαε τατια-ἐ

*Ματ ιΙα ία-τιτιίοτι αιι 8οιινατιιαττιατιτ οι:

τοιιτα Ι'ΕιέΙτιτα. ΙΙ τιατττιιτ απο Ι)ανττΙ ίιιίτ

Ρατίααιιτα αουτ ιιιι τατι·ιρε, τιιαιτ αΙαίιτι τι

Ια Ιὶτ ττιοτιτατ ίιιτ Ια τΙιτοίιια τιιι'τΙ Ιιιγ ανοΙτ

ρποττιτα , 8; Ιιιγ ιιοιιτια τισ τπτ εταιιτΙαε τι..

αΙιαΙΙαα , όσο: ΙΙ Ιοιιϊτ ραΙΒΙιΙαττιατιτ ατι ία.

ντα,86 τΙοτιτ ΙΙ ΙαιΙΙα ίοτιιὶΙε ΙιατΙτιατ αρτέα

ία ιτιοττ. Ε: ιιιιατιιΙ τοιιται ΙαεΙιατιατΙτ

ιίτιοτιε ταττιτιοταΙΙαα 8ιτατταίττατΙαιιτ όα

ίαιιιιτοιΙατιτ,Ιατ ίτιΙτιτι.ιαΙΙαα 86 ααΙαίΙ:αε πιο

' Ιαιι`τ ττιατιτιιιατιτ ιαττιατε ; αατ ντναιια ατι ία

τ απαιτιτα δ: ιιιοιιτατιε ατι [αι νογαε , Πε στι;

ατι Ιαατ οοτιίαιατιοα ία μια· έα1)έωφιέ βιαι

νπωπε και ΜτακάτωΜΔ ό· φιέέτιπάτ Μια:

σαατ.τώ!αται @τα Ια/ατ6°βο·έβ. Πε στη:

' · Ι τΙαεΙαιια

τιο-τωαμα-Διατοαιιαα·Μ2Δ7_;ω*



 ὴ”Μ

Εμ: δΒιιινΙσΝ ΧΧ. ›

(1ΠΙ2Π5 Ιουτ ::σ·:ιιτ Με μι:: Μειωι·ιώίιέ '

8Ζυ.ι·2ειά·,8ι β€ΙΜΗ15 σοι: ΙΙ)ιειι σίΙ Μπιτ 'ισ

π:,σιισ ΙσΙΙιε (]ΙιτιίΙ: σίὶ Ισιιτίιστο δε Ισιι;

5ιισνειιι·, σα: Ισ 5αιιιτ ΕΙρτΙ: ΜΙ Ισιιτ

(:οιιίοΙ:ιτσιιηΙΙε ε'σΙΙΙτιισιιτ Ι:Ισιι-Ιισιιισιικ

στι σιισΙσιισ άτα: σιιι'ιΙε ριιιΙΙσπιτ σΙΙ::,6ζ

σε ρσιτστιτ σπιτι:: Ξι Ια σοιικ.Ιιτισιι σε ροτ

Ισιιιισ. ΙΙε σιιτ ιιιΙΙστιιστιτ σε σσιιτιισΙσ

· άσοι πιστα: $σΙΒιισιιτ Ισίιιε (ΙΙιι·ιξε Φωτ,

σα: φά607%ΙΙΜΡεπίπ2: οι: ιριέπει·Μμια Μ]

πωσ: εθσβ:,22 ε» έωεπεω2: ωκηθιέ “ω”,

ό· ιερό: Με Ια Με επεΜεἔε Αγο.ιιε Ια εκσπ

- το, Μπιουτ δεῖ Ια ριστσ&.Ιοτι εΙσ Που , ΙΙε ὶ

στι: ος σοι Ιουτ νεοι σαιτ ΈσΙε ιιιιτειιιη η

νιώσε τιιΙΙΙσ ΙΜ; κοψω: , σα: τσιπ Ισε

ιινοτιαισσε (Ισ τιισιι‹Ισ ι δέ ειριέε α:Ι:ι, ΙΙ;

ίσοι: ιιίΙσιιτε:2. ά: Ισ ΙΙΒΜΙϊ0ιΞΙΟ σΕστιι€ΙΙ8;

«Πιο ρΙεἱιι κιΙΤιιΙΙοιιιέτόπ Ισια: σκι Ισ Βιρσ

σε ΠΙσιι β£ (μ: μωβ” ειστιισΙε Ξι θ. όση

τισ. Ε:Ι:ιΙσιιΙσ σΙ·ρει:ιιισσ ά'ιιιι ίι8τιιιιςΙ

Δ Μαι Ιουτ πω: ΙιισιιιιιρετιιΙιιστιισιιτ ἄσ

ναστει€σ σαι: Ια ισιι·ϊΙΙιιιισο σε τσιιε Ισε

Ι:Ισπιε σιιΊΙε ρσιιττογι::τιτ ροίΪωπ Μ!

τιισιιάσ. - ..ι

@τι Ξι πισω Τ:·σ.ι·-άιω· Ειπε: , ὰ Μαι

ΗΜ: ιιοτιο ρισθι· «Ισ του: σ:: σοι: ιισιι5

ενοτιε :Πεσσόα σου: πω” σιισιτστ ε

στιιιιιιΙ:σ Ι)ισιι οι Ξι σΙισιιιιιιστ στι Ι65

σ. 5 $|ΟΥΕδε



  

) Ραε.·ιν.ΟΧΧνΙΙΙ.ν.τ. @τι

νογαε. Φωτ τα οι; ατ:ιττιτΙτα Ι)ιαυτ

τ'ατιτατιττε αουτ τιτυίτατιττ τΙυ πιειΙ 86 ιιοιι

ροττατ :το Ι3τατι Ρετ Ια τανατατιοαουα ουσ!

Ιον ροττοτιτ:(Ιοτ Ια αττιττιτα ιΙα Ι)ταιι οσοι

τιτατιτ:Ι «τω εαυτό ιι'αΙΙ:ιιιτριιε υτια ΙιιιΙιτ-·

τω:: ραττττ:υΙτατα αυτ του δ.'ιιίαΒα ατι αατΞ

ττττιιαε αΙιοίατ δ6 ατι ααττιιττιατ οαατιτΞοτια

ΙαυΙαττιαιιτ,ττιατε _ υτια ναττυ ΒατιατοΙαουτ

τΙοτταΡττα Ια Βιιι.ιναΠ18ΙΙ τΙα ττιυταντα. Νοτια τινοτιε ατιτατιτΙο ουαΙε ατι βουχ

νατιτ ατττα Με οτττιατραυιτ ο @πιο τ_είνοτια

τα: αυτια τουτοιιτε τΙανιιτιτ Ια; ναιιιτ.‹δουἑτ

να·τιοοε τιουε ττυα Ια Ι)ταυ ουατιουε @τη -

νοτια αττ·Ια $ατιιτ τΙατδιτττιττ,86 ττυ'τΙ:τατέ

ο υπο αιτττατυα αιΒοττιττιαττοτι τα ΓοτττΙ-Ιυταέ

86 ανοιιε οταττιτο τΙ'ατιαουτττ (ότι του

ετιετττοτι ατι τ:οαιττιαττατιτιιυαυτια αΙιοΓα

αυτ Γοττ αοτιτταττα τ Ια ντανα βιττιτατέ. Με;

Ριιγατιτ τι'ανογατιτ μια τιιτατ τΙα ατ:ιττιτΙτα

δα τΙέτιΙττττα δ Ιαυτε αυτια τΙιντιιττα2,οατ

Ιαυτε ματια: 86 ρω Ιαιιτε ντααει τι "τις

ναυτια Ρετ Ιαιιτε τιτιιτΙΙ:ιττττΓατ ; τι οτι Ιυοιτατ_

τ Ρετ Ιουτε τυ:ΙυΙταταε ; Ξτ οτι Βιιτατιυε μια

Ιαυτε γντοουαττατ ; τι οτι Ματαυτα μι!

Ιαυτε ττουάαε 86 Ρετ τα ιιτε Ιτιτταοττια,ροταο

ιτ:τυ'τΙε οι: Γαιτοναοτττυα Ιατ ττιττταταιι_ ααα

ττιίτιττιαε αιτατοτοαε.Μειτε τιουε ΕΙιτατ'ετατιέ

αυτ ίατνοτιε Ια "αν Πταυ αυτ: ττουε ί·εινό5ζ

επταδε'
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@ι ειιιΜωπ ΧΧ. “

άσο Ια ριιτ:τέ εκ Ια. Μιικτέ πιο(πκε , ἑα

Σοκιε Μ" υιιΙΙο ἔτακι‹Ιο χ:ταΙστο ΙΙ:: Μη

ἱΙορΙαἰτο δέ ‹Ιο ωετΙτα ίσο :ινοτίΙοπ ΙΙ

:Ιουε πω” εοττοπΙροπε @σε Ιοε ευΒιτιε

. ὰ: α: ωοιπΙο,8ε ΙΙ πω: ωπο·ωπ ω:: ε” ω:

σε» υπεβικ ιιύωέΜ είε έψία:έσπ , Ιοε πω·

:ειπε οτι Ιου:ε πιά , γντοεαετΙ85δ6ά©·

ΒιιιιοΙιοεΙ-ΕΙοΙΒοοκιε κωιιε @σε άι: τουποε

εεε Ιττη;υτςτοτ.,86 Ισα» εΙΙΙ,ΙΙ πουε ενΙΙ:Μ

ιΙ'οί'ετο πωπω 5 εμπ:Ιςι1ο εΙιοΐο ιΙο ὸεΙ-|

ΙιοΙωι:ΙΙο , ίο.ΙΙοηε τοΙΙοΧΙου Πιτ απτο

ίεΙΙπισκέ άΙνΙω·: , 8ιεΙΙΙουε εινα: Ισ εΙιείΙ6

Ιοίε:ρΙΙ , 6'σηπωεω άπο2=]ε ·12πβ8πικάΜά Ι

οι !.ηνπεβπτε α'ε ΙΗΜΡΦο Ια ΡΜ εμοάσ

«Ια :οιι:‹;.ε Με ορτοΙιεπΙΙοοε ίοΙκ ΙΙ'οδοιι

σα:: υπ Ι)Ι::ι: (μια τΙοιιε ιινοπε πω: ώ: Με:

δ'αΙτι1ετ.Ν”ειγοπ5 με Ιοπι (ουΙεττΙ:πτ ὅ::

νπει Ι:: πω ηιι'ΙΙ πισω μ όείεωΙυ , παω

ΜΙΒ ‹Ιο θιΙι·ο Ια Μαι ςυ'ΙΙ-που5:ι εσω

ωατι‹:Ιέ ; 8: εοπιπιο απο εΙυιΙΙΙ: δ: Μεινε·

θα: €εωκπο ςυΙ τι οτι απιτΙ πασα” δε όΙ

μι: ά'οΙΙο ,ΙαεΙιαοϋφίεΙΙσ (τα Ρα»ίεΙΙ50·

φοιτταΙπτέε,ποη (ουΙο111ο:Μ πιο νοικΙτοΙ: `

“μποτ πωπω Ιοε εΙιοΓσε άι: πποηόο. Μ,

νΙοΙετ Ια δη' ηυ”ο:ΙΙο Ιὶ:γειῇστέ8·, δε ΜΒ

Η:οα·τ Ι-οΙοπτιττιωτ πέη ηυοΙ φα: α: ἴοΙτ3

πιω σωμα ποιήοιιτε,ίυέτουε ε'ΙΙ :Η ὸ'ντΙσ

::οι·ΙΙΙΙ:Ιοη Ισεωοουρ ΡΙι:ε τ;Ιενέο εμ:: ΙΙΙ

Ωω”,

  

Ι
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_ ΜΜΜ. (ΣΧΧΙΙΙ Η. έ.: 6ο;

Βοοι·Ιο , οΙο οο Ιυγ :οο‹Ι:ο ρα: αΙΤοα :Ισ

Ιου:: 8ο:Ιο :οίροο.ΐΙ:ε ρου: οί::ο (ΜΒΜ τΙό

Ιου αΙΙ.ο&Ιοο ; αΙ:ποοε Ιο 8ο Ιο :ονο:οο5 _
:οΙΙο:υοο:.ουο οουε @στο :ουΙου:ε μι:: Ι

δ:: :οαοουο:α :ΣυοΙουο ρα::Ιο ό:: ω:: ίου;

:οσο ; 8ο οΙο ο'γ αρο::ο: :πιο αΙΙο2 οΙο Με;

ά'ατεΙου:·8ο :Ι'αΙΙΙουιτέ. δ: οο όσο:: :Πο

τΙ: πιο πουε ΓυΡΒ: με μορτοΓοο:ουε_οουέ

Ξ: Ι'ορροϋ.:ο 0ο:11Ι3Ιου Ια ΙΙιΙΙΙοο οί: ΙονΙ'Φ;:ό

ου Ια ρυοΙ:ἰ‹›ο ·-ἀοε ο:Ιτοοε 86 4ο Ι'Ι:οοδ-=

· υΙ:ουοο οΙοο_Ιιοοι::ιο;, α: οκαΙΒοοπο :Πιο-Ι

:Ι:ο:ίυ: υου-:Ιοε-ΙιεΙΙ:ο:Ξυέο:υου:ε; Ευ::

αστο ουο οιιααιὶ απο Ι'οΗ:οοςοοε ΙΙ @ο

1θ$1'Ε2θΒ μ::ο Ι'ΙοΒ:αο: οοΙα::ο.ι· · Ε:: πο;

:οΡ:οε , :ιο πουεΙΙα::οοε :πιο μου::ου:;
οοπτιο εΙΙΙΙο5 νουΙοΙ: ΙαΙΙΙ-ο:ἱ:ηρυ:ιΙ5;τΙ1αΙ8

οοου:οοε οο ουο_οουε :ΙΙ: Ιο 5α8ο Εοο!.8:

α! :ικα/ε με Μ β·»ποπο :Μπα ία.: ωροπος'

αΙπωναι]ο: απ· ωα=ωπ μια 2:πιυπέπωι , Κ)

πω: έ” Μπακ: Φωαφίο2π αΙιε·οΙαπ: :ως

ίαση; έα· πια!βιέπ.·6'αα· !ο ροσἰπω [Μ πο!

:ραπ/Μ ό· .!)ίθεσ Μ; άσααπο άεία) .· ΜαρΜε

απο :ο με: [επι απο ὲεεωσ 4::έ ::ιι€ποπο

ΒΜ4,ππω απ:: :κβπι μεΜ” οι: αε7Μια:
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puiifance iniìnie,ö¿ qui peut puni-r quand

il luy plaiíì les violateurs де fes Loyx en

`leurs corps 8: ’en leurs Eiprrrs , en leurs

perfonnes 8: еп cel-les des ieurs,au temps

öcen l’eternité. Nous redoutons les `

hommes qui ne font que chairët fang

comme -nous,öcqui peuvent bien tuer

ie corps quand il le leur permet , mais

qui ne peuvent rien davantage; corn

bicn plus devons nous craindre celuy

qui peut envoyer tout enfemble le corps

8: l’ame dans la gehefnne? Il foudroye

de fes vengeances' les Royaumes 8: les

Empires quand ils viennent à l’irriter,

8: les particuliers rfaprehendetöt i|s'pas

fa colere ?ô.Ra} der nation: qui ne и crain

drair? мг rela z’4p4m'cut. ll ей notre pere

öZ“notre.-fouverain Seigneur де qui Ген!

nous tenons tout ce quenous avons 85

_tout eeque nous fornmes,8c де qui nous

`attendons tout notre bien en се iîccle 8:

enl’autre; combien donc devon-s nous

1 'efìrefoigneux de iuy plaire 8: де fuir

toutce qui luy depla-iii, afin qu’il nous

òoniìdere toujours comme fes enfans 8:

fes -domeûiques , qu’il nous tefmoignê

toujours fon amour pate rnel 8: fa bene

' :iicence ‚ 8: qu’il n’ayt jamais fujet de

IIOIJS
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nous faire le reproche qu’il ‘faifoit aux

Iuifs par la bouche de Malachie , Le

fl; lunare le pere 0'» le ferwkeur _/an Sei

gneur. Si dont jefàgìpere, orìzyll'/fumeur

qui m’4parzz'em;¿’y'ßje/irá Seigneur ай aß le

:feinte que wu: avez; de moy? б: дс nous

ohalfet de fa maifon comme des profa.

nes 8: des impies qui la deshonorons par

nos viees.Coniiderons de plus qu’il nous

ell: prefenr à toute heure , que toutes

' chofes font inuesôz decouvertes devant

fes yeux , 8c qu’il n’ya aucune de nos

penfées, de nos paroles ni de nos aötions

qu’il ne voye , qu’il n’entende ôz qu’il ne

fache aullì bien que nous mefmes. Si

nous peníìons bien â cela , nous ne tom

berions jamais au peche’. D’où vient

done que nous y tombons fi fouvent 66

que nous faifons en la prefence de Dieu

des ehofes que nous aurions honte de

faire devant qui que ce full?, ne fuflce

qu’un enfant ou un íìmple valet г Cell:

que nous le favons bien , mais que nous

ne les coníìderons pas;Delà viennent

_ tes frequentes irreverences que nous

-„eommettons сорт: 1цу ,_ ne faifans nul

-fcrupule d’offencer fesycux par nos de

bauehes et par nos mauvaifes aélions, «Se

S f 3 fes
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fes oreilles par nos ìurements-terrierai- ’ '

x'e$,par nos difcours profanes Se идеей,

§¿ par nos 'medifanees contre nos freres,

85 vivans tout de mefme que s’il n’y

avoit point de Dieu' dans le Ciel qui

nous viii 6: qui nous ouil’c. C’e-fl-pour

quoy nous devons fouvent mediter eetf

te leçon là , la bien imprimer en nos ef

prits,ô5 nous la ramentevoir fur tout en

la tentation pour craindre Dieu б: pour

reverer fa prefence. Finalement reveil

lons it toute heure dans notre efprit la

penféeÍ de ce grand jour auquelle fou

verain luge doit rendre `a un chacun fe

lon fes œuvres , pour en l’atterite de ее

jour nous repurger de tous les vices con

tre lefquels alors il, prononcera la fen

tence de la damnation erernelle,ö5 pour

ivivre toujours fòbrcment ôz reli`gieufe

раса: devant luy; afin que nous foyons

trouvez fans tache faints 65 irreprehen-

ůbles en fon aparicion glorieufe.Peeheiir

qui es follicire' par le Diable,par le mon

de`ö5 par ta propre chair à quelque falo

pu Ei quelque mefchante aůcion , penfe ì

ce jour auquel tu dois eftre jugé 85 ìi ce

tribunal redoutable auquel il te' fera im

poiiible de te eaclier êcintolerable de

‹' V ‚ compa;
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comparoitre з Si tu as clléiì miflìrrable

que de ceder `a cette damnable tenta

tion , 8: de violer le refpeél: que tu dois

ìt' ton Dieu,rcprefenre toi quelle fera ta

honte 8: ta confufîou, quandle {ouve-`

rain juge du monde te reprocherace

peche devant les hommes 8: les Anges,

quel fera le-regret que tu en auras, 85`

combien ilte fera inutile. ll y va дедов

falut , penfes y 8: ne te dzimnespasà ton

efcient. Ces conûdcrations comme

vous voyez font grandes 8: preilantesi

pour nous obliger â craindre Dieu, mais

‘ii faut que ce foit luy-mefme qui nous

les donne 8: qui rranfperce notre chair

de fa crainte. Prions le donc avec des

voeux lìnceres 8: ardenS,qu’ìl nous en

voyc du Ciel fon Efprit qui сй l’Eßrit de aß». ir.

la crainte de l’Eternel , 8: que chacun de

_ nous die de tout lon cœur avec fon Pro

phete:Eternel enfeigne may ter 1/oye: , Ú je Р/“И

claemineray en ta verité, range du tout _nun м”

cœur È craindre tan Nem.

Ce п’сй pas alfez dele prier qu’il nous

enfeigne fes voyes, il nous le faut pris.:

aull`1qu’il nous donne д’у cheminer 85

de montrer par la que nous avons vraye

ment fa crainte -; autrement nous ferons

' S f 4 comme

д’
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nomme ees anciens Iuifs delquels il di

Íoir, E fa. g8. Il: ńàe clyefcbengpaz chacun jour
ф pren/zent p¿.ei,fi"r À il/'ycavàzfg' та‘: »v0fes,'c0m

me une идти qui auŕciz1142111 jur/lice ‚ Ú qlq'

‚ г/магш рам: íacße' le jugemmz deja): Вт‘,

8( qui au fund Кейс) r-.rit que des con

Íempteuqts de fes _Lovx ôc de fes juge

‚ mens.Ne (oycins размах Frer¢.f,'c_omme_

ises h_vniicrit;es là -,encore moins comme

ecs profanes qui luy diloyent dans leli

*vre de lob , Retire toy de пошли new )fg

‘штquefzire de lafcience de ter ~vayc:,mais

Èliudions les avec foin , ¿L yeheminons

'Íavec nele. Si fr/ozußft/ei( cer -c-Í1of¢’: , difoit

notre Seigneurìi lesdiicxiplcs , шш ф‘: _

lzierz1 heurèuxßfyoru ler fairer. @i les (gait

SZ nc: lc§~`l`ui‘t pas en eli fans comparaifon

plus coupable que s`.il les ignoroit tout à

fair, В: раг confequent il en eli beau

Íloup plus púnilÍable:Lef¿rfvìt¢'ßr qui Д!‘

la 'volante' du mar' ‘к ф" qui ne la fait pda

fera bazin deplus de coiqn: Et deli ce qui

nous doit faire trembler, 8c en quoy nos

propres confeicnces nous font notre

proce"s. Car nous favonsbien tous quel

les fonrles voyesde Dieu,nous les avons

aprifes ily a long~t¢rr`ips en fon efchole;

б‘. neantmoins qui eli celuy de notissltliiiiA

' ` ~ = i `. YC °‘.
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y chemine comme il doit ? Nonsfavons

bien que fes voycs font les exercices de

la pxeré envers luy , де la charite’ envers

nos prochains,de la pureté,de la tempe

_rance,de l’humilité,cle la douceur éc do

la patience ; ée? neantmoins au lieu де

cette риске , que voir on ordinairement

>parmi nous quìme tres grande negli

gence en ce qui ей де fon l`erviee,ô¿ des

„_ impiercz qui y font tout afait contrai- '

res; au lieu де cette charite' que haine, '

envie, querelles ¿se proeéssau lieu de

cette pureté que toute fouillure;au li-eu

de cette temperance que toutes fortes

_ dinremperances éc ~d’excés а au lieu do

cette humilité qu’orgueil «Sc vaine gloif

re; au lieu decette douceur que ñertéì

au lieu de cette patience , que des bouil'

lonsd’impatience,de' colere б: d’appeti¢

де vengeance; dellàdire , au lieu des

voyes де Dieu les, voyes du Diable?

@and il nous en faudra rendre conte'

devant fon lugemenr, comment noue
juflifìeronslnousde notre mauvais train?

Si nous eflions ignorans de fes voyes,

notre ignorance nous pourroit peut ellrd

cxcufer , lì non dû tout , au moins du tant,

comme on parlo dansles echoles: mais

— ~ en
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en la Connoiifance que nous avons, n’efl:

ее pas un pur mefpris de la Loy,une pure

rebellion,de fes commandcmcns, de vi

vre comme nous vivons г 8: еп ипе teile

rebellion fautil s’ctonner fi Dieu nous

clmllie 8: $’|1 попа a fait voir dcpuisquel

que 'temps , 8: nous fait voir encore tant

de mauvais jours Plîtonnons nous,eton

nuns nous plutolì de ce qu’il ne nous en

fait pas voir де pires: 8: lì par le palfë

nous avons тете 8: attiré fon indi

gnation fut nous, taçhuns ё Vappaifcr

defurmais par notre repentance 8: par

notre lìneere converiìun ё luy , 8: 1е

prions avec Ieremie fon Prophcre,2g`il

ими cani/ertzßë lu] mefmc 4/ín que пвш

f0jam'canfz1ert1â‘, 8: que vivans dorefena

vant en Га crainte , 8: cheminans reli

gieufement en fes voyes ,~nous puillìons

jouir du bon-heur qui ей promis â ceux

qui le cra_ignent,& de ces biens defquels

' fon Prophete s’c ferie , 0 que les lziemfont

grand: que 111 .zcpreppreï д ceux qui ze cmi

„вы; @and nous nous en mettrons en

dcv`oir 8: que nous y pcrfcvererfons

eonfìamment, affeurons nous que com

me nous nous montrerons vrayement

fes enfans,i1fc montrera aulß vrayerrientV

‘ notre

À
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notre pere, qu’il nous environnera de

fa bienveuillance comme d’une rondel

le,qu’il épandra4 abondamment fes be
Vnediëtions fur nous 6: les confolations .

dedans nous durant notre Гера: tem

porel,8c au jour auquel il mettra ё part

fes plus precieux ìovaux,il nous avouëra

pour liens Ei la vcuë de tout le monde,ôC

nous mettra avec tous ceux quiauront

V reveré fon Nom à la main droite де fon

ñls, pour el’cre recueillis tous enfemble

dedans fon Paradis celeite , où nous luy

rcndrons aucc fes faints Anges Gt tous

les Efprits bien-heureux tout honneur

б: gloire. Ам ni.
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