
  

εειωωπ 13ΙΧΝΕ7ΕΙΗΕ'ΜΕ.

$ιιτ-Ια άστιιΙστσΡΑιφε άιι
αι °ισιω Η «

ι> ε ε Ανα] Ο)ξΙ5(ιιζι69-1υίηα7α;

169. Εσπασ! ?ασ πω) αἱ αρΕιρισ|ισ ει; μάπα,

τη πιο) απατά" ΡΖιυι πι; ΙΜΜΙσι

17ο. Θ] χμ |Σφα2Ισαι2ρα ρω" άεφικι Μ), ό·

· πιο άειΙέσιδ/Βιοαπ: Μπϋπ. '

σαι. ΜΔΠέα2:: ΙΙσέυν!ραϋπί Σα ?υΙΜπέε ο "Μιά

· ικ`ω'ριιιιω αάξειπέ κιβωιπι·. -. ' `

,η π. .Με Ζαια!κε-πε 2έσπάι·ιψνομι ααα ά; καπ άϋ·σ.

ά'ιιαόαηι με ασια ισέ.€ασηιπαπάσΜΜ.ι πα β

ι·ωπ μέ Βάια. ' ·

π”. @ο ΜηιαΜ

· άαρωϊ23ΜιππασΜάι: 'τ' ω' `(` _.

ηη.. £ω,ωιΜ) βιιὺΡιΐιΙέ`~ΙΘι·ἀσΙἰ·υῖ·απσσι `ώῇ ια

Ζω) ώ “κι-ακοη ΡΜῇῖισ. 7 .ι ι - γ. _ α

ι". @ο ηιοπμρισ απο: «βια 9ιο'εΙΙσ_ Ισ Ζωζώ· με

Μ: πάσααπαιπσι :Η β)σπι απαΜω ι

ι76.α)ισκέψέΔιι·σ σπαει: Δι ότούιΞι·Ρπάκέ

Ι ηίσετσέισ/ τοπ βτσἄιἐπτ:`σθ ισ Μ;) ρημα Μ;

:τι “Πέ κι ι·ΜΜεαπάσωεπι·. .
ι _ ` . απ: ,

Ι Ε Ρι·ορΙιστσι Πανιάα σιι=τοιισ ασ

8ταιιεΙ Ρίσαιιιιισ ιιιισ Ι10Π8 ανοιιε

σα- @Ιππικό Ιιιίιιιισσ. Ξι απαίσια: δ! «μια

ΠΟΙ.Ιδ

  

πσβη σα· αιάσά'αιιωιπι ανω/α] Ρ

.θ

  



886 8ΕΚΜ0Ν”ΧΙΧι _

σου: ΙΙ:ιΙΙΙσσ: συΙοιι::Ι'ΙιυΙ, σου: σ:σΙσσι- °

. :σ σε:: του: ιισσ σΙΙσό:ι:ισ σο::ιρστσΙΙΙσσ'

η σρ:σσ::Ι:σ Ισ Ι..ον‹Ισ Ι)Ισυ , στι:: Ιστσισ

::οσσσ:ισσ σσ Ισε Ιρ::ι:σσΙΙσ:, στι σ::σσΙισ

Ι ` :σσ:ι: ΙσΙσρσ:σΙ:Ισ σ. Ιο:ι Ισ:νΙσσ_Ι 8: στι

2σΙσ Ισσο:ιισσ:σΙ:Ισσ Ισ 8ΙοΙτσ. Ι?σΡ:σσ

(μι: νου: σνσσ συ :σ::ισ::ιυσ: στι Ισ ::Ιιστι

σ: σ: 8: σσ Ι'σκρσ5:Ιο:ι_ :Ισ ::υσΙ:ιιισ: σ::

:Ισ: :Ι'Ι::σΙυν ουΙ νίιυ: σσ σ σΙΙέ :Ιοτισέσ,

8: :σ ουσ σου: ρουνσσ σιισσ:σ νοΙτ στι :σ Υ

:συ σου: σσ :σΙΙ;σ , δ:: ουσ σου: σΙισστσ- ·

:οσε σου: Ισ σΙοΙὶυ:σ :Ισ ::σ:σσ:ιέΙ;Ιο0.

Εστω ΙσΙσ:σ :σε :ισ Ισρσυ:ΙσΙΙσ::Ι'σ

ι:σΙ:σ: Ισ Ισοτιτέ :Ισ ΙοσΒΙσυ:·:Ισ ρτσΙσΙισ:

Ισ ΙυΙΙΙσσ σ: Ισ νσ:Ι:έ, :Ι'σ:Ιο:στ Ισ σπιτι:

:Ισυτ,:Ι'σΙΙςυ:ΙΙσ: Ισ ρσ:οΙσ,:Ι'σ:Ι:σἱ`:σ:Ισ Ισ

€σΙΙσ 8:Ισ ΙσΙσ:σ:ό :Ισ Ισ Ιον ;_ ΟσίΙ ρ:::

ι: ου'ΙΙ σο:σ::ισσσσ δ: :ιυ'ΙΙ σσΙισνσ:Αρ:ό:

] τση: :Ισ ΙισΙΙσε σΙιοΙσ: :ιυ'ΙΙ σ:ι σ τΙσίΙσ :ΙΙΙ

. ¦ Ι : ρσ:σΙ:Ισνσσ:,8ε συΙΙοσ: σσσσ:Ιυσ: σ':Σι8:

Ισ όσο: σα:: σι:οσΙΙσσ: ()σσ:Ι:ιυσ , Ισ νοΙΘΙ

ο σσσο:σ Ισ: Ισ :Ισ συΠΙ Ι:σΙ: δ: συΠΙνΙσου·

τω:: :ιυσ ΙστιισΙ:ινου: :ΙΙ:Ισσ :ιυ'ΙΙ :ισ ΙσΙ:

ουσ ::Ι'σσ:τσ: τΙσΐι-: Ισ σσ::Ιστσ, ΙΙΙ'σσΙισνσ

σνσσ Ισ :σσΙσισ σΙσπέ,Ισ :ιισΙισσ σου:σσσ

` 8:Ισ :τισΙ:σσ σ.::Ισ ::1υ'ΙΙ Ι'σ σο:τιττισσ::έσ.

ΙΙ :Ιστιισσ:Ισ ε: Ι)Ισιι Ι'ισ:σΙΙΙεσσσσ :Ισ/σ

ρσ:οΙσ $ Ισ :ΙσΙΙν:σσσσ :Ισ Ισ: σσσσ:σΙ: ,· σ:

...ι - 'ω
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νἰετΙε @τι εποε, Ιε Ισια σ.Ιε μπω ι Ιε πε

εΙιεπεΙιει·ι8: Μη ρποππιεπ επι Με: ‹Ιε νιντε ·

“επι Γε επιιιπιπε.ν Του: εε πιιι'ΙΙ πΙΙπ επι απο

ὸεππιῖεπε μπω εμε πιεσε νεπιοπιε πΙε Ιιτε

ίε Ραπ πειροππεπ Ξι εεε πΙειιιπ εΙιείεεεε (Με

οι: πΙεε ρπιεπεε πιιι'ιΙ πω ε Ι)ιευι οιι εεε

ρποππιεΙΙεπ πΙε Γε πεεοπιπιοιΙΙαπιεε. Νοιιε

πεππιεπ Ωσηε εεΙε Με Ι°ειιππέε πιοιιπ Ιε Γου

Ιει€επιιεπιτ εε νοε :Μαιο-πω , :Με ειι”επι

Ι'ειπροϋπιοπι πΙε εεερεποΙεε νοι:εριιιΠιει

πειροππεπ ΞιΙ'ιιπι εε σε: πι.. ροιπιδΙ:ε εε πιο:: ε

που: νοιιπ-άιποπιε ε ΑεπεΠε πιεσε Γιπινποπιε

Ι'·οππΙπε ιιικιιιεΙ Ιε_ΙΡπορΙιεπε·Ιεἱε α εσυ

·εΙιέε5,86 που εΙιεποπιε θα: εΙιείειιπι πΙε εεε

Με νεπίεπε εε εμε πισω. ιυ8εποπιε Ιε μπε

επεφτε πισω· νοππε εάθεει:Ιοπι. ι.

*Η ΙΙ εοπτιιιιιιιιεε μια Με

>Ε:ευκί με πιο» πιά .φρσεβπι έκ πα ρεβε

ο" ; με Με βι!φ!έπιπέω Μακ”έωικι Με

εε πιιι'ιΙ ερρεΙΙεθ. ρπιεπεπω ω, είπ πισω:

επι ειππιι·Ιπιιεπ Ιε νεΙ·πειιιειιεε _, 8: ρου:

ιιιοπιππεπ εεε σε πιΙεΙΙ με ιιιι ὁείἰπ @Με

ει: ΙεπιπέιιιΠεπιεππειε επάεπιπ, ρπεΙΙΙιπιτ, Ιππι

μιπΙεπιτ,εμιπ εε νΙειιπ με δι: εαπ πΙεε Ιε- ε

··νπεε έττ1ει5-ι!υμοίοπιά Δε . ίου επειιιτ, 86

πιει εΙΙ:ρειιΙΙό ει: ιΙεΙιοπε πι” Με (ειστε

νιοΙειιεε εοπιιιτιε πεσει· επιπινοππ._Γε πεπιμε

επιπεπιπΙπε ιιπίπιιι3ιιι€1εω?ΜέΡεπιεππεπ .

»σε

 

ρπἱεπε Δως °



ν·ν_ή-$-Τ----···-Τιτε·-'

7ή·ΜΜ

588 δειιΜ6κ ΧΙΧ.

πσιτίουΙοωφο:ΙυΓεμ'ευκ οπ:ΙΙΙοε, ΜΙ:

ῇυΓςυ'αιικ σηιέεΙΙΙΙοε ώ: Ια ωΙΙοικοκάο ‹Ιο

ί)Ιου. Ε: εε ι1ι:'ΙΙ άεωσ.πά_ο,ηυοβιβΜ2
απ2Μ ·υ!σωπικ Μρτβ%πε ἰἘιεωεἰ;ὲίὶ ι

Με ία:ιττίο ποουποΙππ-πεο]φι'ΙΙ ει άς:

Πω Ιιπά58πΙεό. 2.()ειτ Η παω σουΙΙεΙοτοπισ

εΓυπο με:: Η: ΙΙσυνοϊ2Ιο0 ΜειΙοΙΙό ό:: μ:

ετιππΙ κ!ι: Γειιιττοπο:;ο αα;Μπη:

ΙΙ:ειΙΜΙο,·ςιιΜοίΒασατευσ ἀέε ι1ώ: Μ”

' @Μέ που: α-ΜοΙΐΙο2·;η.ουε Μουσικη” θα.

Ήσ145·1ινόΜ ματιά -ΙΙΙΙα όατΙ:τωπάσηι

ΒΙοα ΙΙέι ρστωΙΠΙω1 ιΙο·πουε ριμοοΙιετΙιάγ,ροΙιτΙιιγ ρτοΓοπτω:·ιιο: μάπα. @η '

η>οΙΙ: με ε'αότοποτ ασκ Κογκ ό; Ι·μοπρ

- -ΓΙιοέ ΩινὸΙτ ευραι·ενειικε'ΙΙε Ι'αει·οετοιπ:

ΜΙ] ροτίοπιι·ο :ΜΜΜ παώ αιπρτό8 (ΙΙΙ

ΙΜ), ΑΙΙΙΙοτι1ε,-ϋποο· εαπ Ξι εχω ΙΙ Με:

τεκκΙιι ΙΙΙ Μ:ιεο-ι··δοτ ›; «ωι:Ισωπ ΜΜΕ

Ι'Ηοωιπέ ςυΙπιάθο ΙηιιἶιιιΗἩοτ ςιιΙ. ΜΒΜ

Πιτ ΙΙιρόι1.ΠΙστο , 86.ςιΙΙ :ΙΦ.ΡΙηε :ΙΙ ΜΜΕ

π:Ι,αυτοΙτ ΙΙΙωσωειΙπόΔο οοττηΑΦἰΙΙΙΙ

κἰενεπτ (οπέζκοαπειπ 86Έοι·ι Ιυεθ,ωΙω

ΐορρΙΙου ιΙ'γ οάτοοεΙπωεΞΩ:άτ:έσττο ΜΙΒ·

· ° Ι3ΙσόΙΐροϋτΞοδ ςυρ πουε κΔ:ΗΜΗΠοΗ5 θ"

φαπτΜι·εΙπο ΑΙ:τοΙΙαπω ΦΠ 8ΒΡ238ν5$Πω

; ά'ουντΙτ9Ι1ψουσΙ16 ρο11:Ιδϊεω0€Ι σ: 611·

νεα ΏΙ€1:μια πως εΙ;ο5οπΙο.τυσ , Γα1ίεΙΙ

σοτέ:: ΙωωΙπΙε; Μ,24ωπιέπισκικΙΙ2

-.Ι.. μ › ' μ'
Ι·
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μέ: ία ΜΜὶε/β άΡς!ι9η ΜΜΜμε έξ ω·[π,3· · .ι

ει” ρσιωΖη & σεΜπ.- (Τά: ενοσ Ιει πιοίιτιοΙιιιιιιΙΙιτέ φα Ισ ραι8ι:ιτ οτιτιτοΙτ ευ Τιτσι- :

'Με μι:: γ ρτείι:ειιο: Ξι ΙΙ)ιοιιΙΙ:ε ριπποε, '/ -Ιιειρριιιιτ θ. Ροιτι·Ιιιο ΒεΙΙΪειιτ Ιιι:ε γεια επ έ

των: δὲ ιΙΙΙειτιτ , 8σέεπεπ%|ωε μωρέ:: Ιὶπω)ι ·

Ιμέβιέ: ακρυ·υπ Ρεώσιπ 5 δ£· ι:”ι·:ΙΙ Ια Ιει;οκι

εμε Ια 82% ιΙόιιο Ξι τσιπ Ιοε Πάι:Ιεε ΙΞεοΙ,

5.:..22ικά π: επιπ·Με ε» !ι πωιβπ ἐκ Ι3έει:,

››ε ;ε με:έρέα· Ζωέπτ ὰ μπίεα· @με Μ:: :αν

εεε-Γε Λάο μπα: α: ,υπ/δα μπίε.ι άεωιω

13έωιοπ ΒΖωιιβ ασκ ω” & Μ] σε σ: β,

ία 2ευ·ω. › - ι , .

@ειτε ό Ια [Μοτο ωι:Ιωσ ιΙιι ΡτορΙιο

τι:,εΙΙ: `δ:ισιιιιι:τιτ- ιΙοιικ ραττΙι:ε, ι:ειΙ'ιιιιο ,

ΙΙ εΙι·:τιπιικΙο ει Ι)ιι:ιι Ι'ιιιτοΙΙΙΒοιια: άι: [ει
Ι.ογ;86 επι Ματια Γε εΙεΙιντειιιι:ο. › | ε

ΙΙ άι: ρκοπιΙοτοωειιτ Μ» Μέσε2επέα.

θα ειιίΙΙ ὸοιιιαιιιΙο μι: οσε ωστε, ιίοΙΙ: με

Ια οοιιιιοΙΙΒιιιοι: άσε Ιοιι·:πει:ε ΙιιιππιΙιιεε,

Μ ειιιΙΙΙ Ι'ειιΙτι:ΙΙο άι: αστικά:: ενοσ Με:

Ιιοπιπιεε ό; ‹Ιο ριιτοΙΙΙτο άειιεΙι:ε εοπ1η5ει

μια; :Η Ι'ΙιιιΙιΙΙΙιιΙο άι: Μου θιΙτο Τικ αϊ

ΐο.Ιτοε, εοπιαιι: ιΙειιιε Ιά -πιφοόιέοτιαρροΙΙο;

Ι ιιιι Βοιωτια ΙτιτοΙΙΙΒΜιΕ 86 ΙιαΙιΙΙΙο ΜΙ”,

ιιιιι Η: 2οι1νοττ1ι: Μαι, δ: ιιιιΙ οΡε Ι:ινωιι:

ροΙΙιιιιιιο ,ου Ι›οιι αοοιι6τοι:.- Ι..”ιιιιι:ΙΙΙ

Βαιι:ο ι1ιιο Ι)ενΙι;Ι ΐοιιΙιε.Ιττο , οΙΙ: ι:ιεΙΙ: :Ια

Ια

“εμ4

  

-ηψμ ε
εεε4.Δ-__ άμ_ Η _



  

τ.#ο

59ο ~ 8`ιιιΜ·|ο`ιι ΧΙΙΙ.

Ια ρατοΙο ιΙο Ιζ)Ιοιι 8ο οΙο τω ΓαΙιιτε ιιιγΙΙοέ

τω. ΟοΙΙ: Ια Ια ιιια:Ιοι·ο άς Ιοε νει;ιιιιΒο ·

Ι'ιιιιιιιιιο Επι: αιιιιιιοΙ ΙΙ αΓρΙτο. ΑΜΠ και

νογοι ιιιιο σ'οΙΙ: Ια ρτοττιιοτο ιΙοιιιαιιδο

ςιιΊΙίαιτιοΙ αΙ)Ιοιι. δω: οσοι, νοιιε άο

νοι ιτοκιιατιιιιοτ οσο Ια ρΙοτέ οίιοΙτ οοΙΙο

ειιιι καιω: Ιο ρτοκιιΙοι καιιροΙαιιε Ι'αιιιο ‹Ιο

οι: ΓαΙιιτ ΡιορΙιοτο. ΙΙ οΙΙοιτ αΙοτε οοιιιπιο

ΙΙ γ οιι α σ.ιιιοΙαιιο αρρατοιιοο;άαιιε Ια Γοιιί4

ίταιιοο 86 οιπροεέ ι Ια ροτίοοιιιΙοα ‹Ιο Ιοε

οιιιιοπιιω εαπ ΙΙ ΐοιιιΒΙο ειιι'ΙΙ οοαιροία οο

'ΡΙοαιιτιιο ροιισΙατιτ ΙοενἰοΙοκιοοε ιΙο 5αιιΙ;

οΙατιε υπο τοΙΙο οι:οαΙιοιι , πιο ι:ΙΙ:Ιοιινοιιι· ο

ραε ςιι'ανοο :απο ίσκιο ‹Ιο ιαΙΓοκι , ΙΙ άο

νοικ άοιιιαιιιΙοια Ι)Ιοιι ία οΙοΙΙνιαιιοο 88

Ια τιιϊιιο οιι Ι'αιιιακιόοπιοιιτ ιΙο Ιοε οιιιιο

πιΙεπιιαιε οο ιι'οΙΙ ραε οο ειιιΙ σωρο Ιο 'Με

ία ροτιίέο ,- ΙΙ οΙιοτοΙιο οτι μπω” ΙΙαιΙο

1ισμιουιο έα· Μα ά·βι Η/ΙὶΜ, οίροταιιτ οσο

τουτοε Ιοε αιιτιοεοΙιοιοε Ιιιγ ίοκοιιτ αΙοι1

τόοε ρα: Ι1Ι€ΙΙΙ.ι9: ΙΙ ρτΙο ΠΙοιι ιιιιΊΙ Ιιιγ Μπι-ι

οι: Ι'ΙιιτοΙΙΙΒοιιοοτΙο ία ρατοΙο , ΙΙ πιο οΙιοτ

οΙιο οιι'α ριοΙ·Ι:οτ οιι (οιι οοΙιοΙο,86 α ανοιτ

ι (οιι οΙρτιτ οι:Ιαιτέ ‹Ιο ρΙιιε οτι ρΙιιε ςΙοε Ιιι

ί

πιΙοτοε ιΙ”οιιΙιαιιτ.Ειι οΙΙ-ο& ο'οΙΙ ια Ιο_ρΙιι!

Μάιο τΙιτοΓοτ εΙιιΙΜοΙο , ο'οίΈ ρα: Ια απι

ιιοἰΙΪαιιοο οΙο απο ρατοΙο απο Ι'οιι οότιοΙτ

Μου ιιιοίι:ιιο , 8ο ειιιο Ι'οιι οοιιιοιιιρΙο

° οοιιιττι·ό

.ΙΧ

  

· . α .
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ασττιττια σειιιε στι ττιττσἱτ Πι εΙστταΞιβιαα

σαασιιναττα,τισυτ αστα ττατιεΙ'στττισι ατιΙα

σκίτσα ΙτττειΒα τα αΙστταασ 8Ισιται στα

ατι ααΙιι σπα τ:σσίιΙΙα τισττα Βου-Μπιτ,

'ν @να τ/ί [ο νέα σττυπσα κίε τοτυΜπε επι-βετ!

των] Ι)έ:14, αστιιττια-στἴσιτ τισττα 5αιετιαστ.

Ρετ στι. νοτια Ροι1να2 τααστιτιστΡετα Γατι

ιστωε στι Γατιτττιιατιτ σα τισε εισνατΓειταε

αυτ· Γσιιτιατιτιατιτστια Ι'ιατιστειιιαα ασ :τατ

τιττΙα συ ΙΙσαΙα, δια φαι! τια (τ: σσιτ ρσιτιτ

ιτιί:σττι:ιατ σατ ττινΙϊατα_ε σα Ισ ρτιτσΙα σα

ΒΙαιτ σου: Ισ αστιτισΙΙΙστιαα ραιιτ ερωτα·

μια σε τιταιιισισα σπα σ'ανατιττι8α. δα

μια: ΙΙ ττατι σιιϊτ σα ρΙιτε ίιιιινιιαα ετ σα

ΡΙσε ἰττιρια σιι”ιιτια ταΙΙα σσόττττια ? Ι..αε

τατιαΙστατ Γστιτ Πε τιΙιιε στιρσί-αα ἔι ω"

τιιιατα ααα Ι'αΙΙ: Μι αστισιιιτα στσιτισιτα σα

τισττα ΡτσρΙιατα,5 τ:αΙΙα σα αατΙ)σ&ατιτε9

Ι.”ιττι σαΙΙτα μι· τοστ ειναι: σπα στσαιιτ

αιττταττια , αυτ: Ι)ιαιτ ΓΙΙΙιιττιτιια , τιιι,ιΙ Ιαν

αττΙαιετια Τα ραιτσΙα , σιι'ΙΙ Ι'ααΙιιιτα σα 'Με

ατι ρΙιι;:8ε· ααα:: αἱ σαίατισατιτ ει: ραιιρΙα

(:ΙιταΡτιατι σα τΊτιίττσιτα , 8: Ιαν ρατσισ

σατιτ σ.ιι'ΙΙ γ ιι στι σατισατ Μ'ανστιαατ ατι

Ια. αστιτισΙΙΙστιασ σαε ττινί'ταταε στι τσνιι-α- .

στα σαι (Παοκ. Ι.'ιιτι ρταέ-αταΙα ίαιατιαα -

στι Ματ :Ι τσστατ αΙισίαε;6ι αυτ: τιταίατατι:

Γιειιστατισα τιιαίττια,ἐι τ:αττα ίιιτιΙιτιιτ· σου.

' τισιίΙστιαα



592. SERMQN XIX.
noilfance, au prix de laquelle tout ceI

qu’ily a de plus excellent au monde

n’el’c que vanité. Et de fait toutes les

autres fciences font inutiles fans celle

ci, 85 celle cifeule qui nous aprenda

connoiílre ’Dieu 85 ä le fervir , à vivre

en fa crainte 85 a efpererß gloire, nous

fuHît:Si nous l'entendons bien nous fom

' mes allez favans,puis qu’elle nous en Í"ei‘»

gne la crainte du Seigneur qui e/I le cbefde

14 ßgeße. ` Mais vous me demanderez,

peut elite , Comment David peut de

mander a Dieu qu’il le rendeentendu,veu

qu’un grand Prophete,tel qu’il elloit ne

devoir rien ignorer г Comment cette

priere s’acorde avec ce qu’il difoit ci de

vant“, a6¿s5’z`lß4rp4ßàz`t enprudenre tem ceux

qui l’4fr/oyent enfeignŕ , __Q5’il фа)‘ devenu

plzu entendu que les aneien:?Car voici qu’il

change maintenant de langage ,' 85 com

me s’il elioit encore dans les rudimens;

il demande ì Dieu qu’il le rende enten

du г La reponce à' cela n’e{t pas diflìcile:

Celt, Mer Freres , que pendant que nous

sömes ici bas,nous ne voyös qù’en partie

no” ne prophetisös qu’é partie;les mieux

inltruits font ceux qui reconnoiifent

mieuxcombien il s’en faut qu’ils n’ayent

atteint



r PstAv.CXlX, yl. 17o. 176. Iatteint la perfeâion. La parole de`Dieu

a des hauteiles 86 des profondeurs où on

ne peut jamais atteindre ; dell vue four

ее inepuißble s ‘те «мы: où ily 'ri toû

jours à profiter, toûjours quelque 'lcçóhà

aprendre ; de forte que les plus avancez ‘

`fonr obligez `a l’e_xemple de David à дё

mander. à Dieu Fintelligence de fes fê

crers ,_ qu’il les face сго1&ге`е11е0д-

noiílance jufques -ä ne qu’ils foyent _

parvenus à la perfcâcion que nous `n’ob

tiendrons qu’au Ciel où nous le ver#

tons face à face. Remarquez bien , je

vous prie , que бей: а Dieu â quile

Prophète s’adreile -pour- obtenir Tiri

Itellígence difant , Eternel ren m`ai'en

’ tendu. Aullî ell: ce -lui (cul quiell le

pere' des lumieres , qui dorin‘ë`~"rl'e's
Vyeux aux aveugles , qui ouvre rios eff- '

tendemens pour nous faire comprendre

les Efcrituçps ; qui efcrit fa Loy dans nos

coeurs :qui nous rend fpirituels‘dë cläar\

nels que nous 'eflionssqui faitnos ecailles , 85 qui olle l’envelopperë

doublée ; C’e{’r pdurquoy l’A'nÃrîin

Saintlaques dir , Щфддиаи» lllléfeìh IH- ‘д

де драм, , il fìut"`qu’il ~l4'deì'mznde ai

Dif# qui-if dm# еще ŕrffirßfwwf ‚= '&'

—‘ " pp saine

-.»~»¢~<.о»~_rда>1n*“„:.n.ŕ»ß_,<..'„I"~'':‘*.__‘и
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Saint Paul fait cette priere pour les РЕ

epm. deles d’Ephefe ,Gaze le pere de gloire leur

~ ‚.‘1!_"1“з1щгё’‚ „чаи

`~ erayagnsfages думы, ellans proflgbler è

дате шум: deßtpieureá de refuelutiou, afl

Лат!’ lerjeus de leur.: euteudemeu: iäurni»

nez afín qu’z`l.rforÍ1eut queße ф Керамика.)

de leur fr/ocation . dell: pourquoy il el’r dit

de Iefus Chrill: qui efr la fapience eter

nelle du pere , ¿uil ф‘ lu «veritable lumiere

qui ¿ßumine tout /Jomme 'verront Äumoude;

ёс au 38. de Iobg¿1¿’z`l п’; 4 ‚мы de Ведет‘

tel que Dieu.En effect les plus favans d’e_n.

tre les hommes ‚ пс peuvent linon don

ner leurs preceptes ä leurs dil`ciples,mais

Dieu leur.donne.no_.ri feulement fes en

feignemens, mais fon'_Efprit qui _les rem

plityen vn inltant de fa divine connroilï

(запад; que le Prophete ajoute , Д‘!!!

14; regole euteudu /2:/ou Д: дате , р_спс.гссс-~

’ voir физ; interpretations , l’vne_ö_:fl’au,

,tte bonne «Sc verit_able.Ou pour_,direq'~ue
1_’inll:ru6tion qu’il demande à ID'ieurÄi’ell_:

бра‘: celle- des fciences. humzîines ,{ V`II1ilÁ,S

celle des veritei revelées en les Efcritu

res; -qu’il ne veut aucune autre reígle de

»fa foy-, quegcelle qui edßnconforme à ces

_ ‘ chaque aage de l’E

fglifg `Q¿¿¢‘e,L_ìé_-{n _vans pour rendre les

\ ‘д:«Y»



l .
Ps г: Av. CXIX, yZf.17o.ju/21.176. 59§

cndoéîrißer, д canfvuiucje , ii corriger Ú» È in

ßruire/elrm jißire, ajïn que Z’/femme de Dieu

fait aree'/»pli áparfàitemeur inßruig й laute'

[mime «ил. Cette parole citant lipar

faite, le.Prophcte veut borner _en elle

toute la fcience , fans rienrehercher ail

leurs. Où nous devons apprendre en

pallant que pour trouver la vraye lageil

Те, il ne faut pas s’arrcl’rer aux traditions

öc aux inventions des hommes, ni aux

eferits des Dorïìeurs , quelque credit

qu’ils ayent peu _acquerir dans l’Egli

{е par leur lavoir ou par leur lainte-'

té , qui apres tout n’eli:oyent que des

-hommes,r'5L qui n’ont rien fccu de bon 85

de divin , que ce qu’ils ont apris dans les

faintes Elcritures : в’ей à celles ci où il

faut s’atrelier , А lu Lei ф‘ au zefmaigmgef,

_/ì an neparlefelon rette Loi, il п) 4 paint де

lumiere де matin. Ou bien ее: motsfeiafl

tu parole, peuvent ellre entenduss’il y avoit, felon la promelle que tu en as

faire en ta parole , _où tugpromets de te

faire trouver à eeuxqui te 'cherchent ,» 8€

de manifeller tes fe6,r.¢ft`§._ì1_eeux;qui te

`rzfraigiaremräéquit’aimen_t. E'_&ar1rfo,nd_6_ «

„fur cespror_nelle_s,d_u Dieudo verité, il

_demande hardiment ,_ avec efperanee'

~ ’ ~ ,Pif г wie

gl

1£9..nf,!»-»IQ

4.-A_;\вr’.
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ξ96 `δικΜοπ ΧΙΧ@

ό*εΕ!:τεεκαιιεό: 1Ινει ειι·ι!ποΓκιο Φ: Η ετε

σι:ι: άι: Πει: εινα: «πιο ρΙοὶω: οοττἰωὰι: ὰ:

Έογ : Η εΒοκο!ιο απο αίμετεωσε: άν: ΠΟΠΗ

να· ; Η Ματ:: Ξι Μι ροπο ε'εποικεπτ ι:μΠΙ

!ιιγ Και ου-νεττ ε Η !α·νοπ στα: :Με μέ άπια

τσ'ψβυιΜ:Με ειπε-β” έ: !α πω· `έε·επεπέ έ::

"ω, & είν:: τε!·&υπηε 2εμπερισ .σ'α

2ινιέπ είε :Με π::·υσέτ είπε Χεάέκυκε· , σοππι1ο

δ. Μερα πουεΤε ᾶεριιὶε επΓεἰεοέ ;Γεβ

| ΡΗ.: ρτορΒστηιισ ὰ: (:Ιιτεθε τμ ΙϋοίεΙεὶ

ι·οπ Ι'εί[ευι·οΙτ άο α: εμε: Ισ ωοίκιποδεἰ- `

επι:: @Με ει -άπ ε!ε ία ΜΜΜ Γε-αέο,

@εμέ Ισε Ινσωπεε 9πέβυπ υσααιυιιΞ/ἐυεΜ

έσπασε· ἐ Με” εκβπε Μωβ.: ἐωυπε ?παπά ὶΖε

ἰεε πω· ἄ£Μἔἄε212,6£α£4τ02φ[Με Δε· ρεεε Με ε

εξωκσ-2-έ! [κι [ιε2επέσ ἐ φέα.κφιέ Δι έσπασ

είσκε. θα ε:κρ65:1οπε ίσο: πωπω όσα

” βουτια 8: ιιοι:ε ίουτπΕΠΕπιτ «Με @Βιο
Δ θίοΔιε δε άσε εοηίοΙ-ατἰοπε τ-ιεε-οκεε!!επς

Με : Μακ πσειπτωοωε,ε'ΙΙ ΒτΙΙ·οϋτωόση

Με ποσο ῇιι8οιποειτ, πισω ρκείω·Μοειε

Β άειω5ω:, ςιιἰ £0Ωνἱ€πτ Με” έ» σε εμε

1ο ΡεορΙιεω ·όπωωιάε επι Μα: άΙΓεπιτε

Ρώυππωέ]ΉΜ π:: κών ε οιηω=ιο=8ὶ#

ετα ‹!ο 05οι:_δε μι· Τα μπω:: , Η ωεοΜ

Μ:ΜΒΜ ε!ιοίε , είενοΙ·τ Ιοε->ρτσιποίεε

έα ΠΙου. εο1ςο!Ι!ἀεπ1α·ηἀὸῖἀ'οίἱτο άο

ιΐετέε εποπΙὶω ΦΠ! :Μάτ σε! μή!. μ?

4 ε. . ο
...ε

'! σ. :με Η

!
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Ρ ε ε Ιιν.€ΧΙΧ. απ.για. 176. γε;»

ιΙαΜε ΙΙ γ α ρΙσσαστε αΙιοΓαε απ· σα Βίαια-ω
πιο , οοισσια οοσεΙ' νοοε τοσαΙιέ, οί Ι

. Ί

οοσείοπιτ ετοΙι·α εισ'ΙΙ Ι"α αοπΙροΙα Ραο

ιΙαιπ ίοο αειΙΙ, δ6 αστειο: Ιαε ραιΓααστΙοοε·

οσΪΙΙ ασάστα (οσε Ια :Μεσα :Ια δεισΙ, ααα ΙΙ

γ Με Γοσναιι: ισαιπΙοι·ι εΙα Γαε Εοσπά-,

ί-αοε οσ'ΙΙ αριααΙΙα έ:: αέααΜεα.ιε , ?εικοσι

οσ'ΙΙε Ια ισαΓρτιίοΙαοαάαοε Για αΙΙΙΒιιαοαε 86·

α: ωίειοαΜτεαπ , οσι Ια άιδατοοιαοα ασ>

ρτέε‹Ισ Καὶ 86αἰ8τΙΙΙοἰαιιτ ΙοοαΓρτΙ:_αοσ-,

:τα Ισγ μεσα βια ι·αροττε. @ο Β οσα!

ασιι σα ία νοο: με παοκ αοαι:α-αηιοθ
πω, 86 οιτοΙτοσα μοι:: ετοιινατ Ια ίαοε :Ια ο

ααε ραιοΙαε ΙΙΙ σ'αΡα με σαααΠαΙτα άα :στα

οσο Ι)ανΙά: ΈσΡα αει ασαΙασα. εΙαιοΒαα εαυτο»

ασΙΙαι· , οοιιε· πια αοοιΙ:ειιατοιιε με Ιασς··

ΓαοαΙισαιια; σα: ιιοσε ααοοεοΙααοιιε γοΙοσιιζ

Παω οσα ΙΒανΙιΙ, 86 αΙιαοσα ΕάαΙα ,. απι

οσιεΙοσα- ασεπ οιι'ΙΙ Ια ταοαοσττα-, ασεαεια·

ιΙαοε Ια ρτοΙοαστέ ασια ιΙαιιεΙΙαιΙνα·έσεέ,_. ›

ασ ΙοαΙιαέ οι: τααοσι:ιε- ααα», 86 άαΙατ

γει·Ια:-9αϊ2-Ζωίε22οπιθα: ποσα γιααΙΙ:ακ-

' ίἔα α εοσε ισοιτιαστε α ισΙΙΙα ααα ατε,Ρο ,. Β

δ! αο111111ο ιΙΙΓοίε ΙοΙα,ΙΖγ α-ΜΜΜ ω» :και Μ”.

άαέπακ,α σΜΜπέ ακα· βσωπεεβα ία 26770.,

Σα5οοΙα·ρατειασΙΙατατοαοτ αι βοε ααΙΙα

ασκ ροιίαε απο Εεεε-αει, ανοεΙα ιοοοεΙα, 86

| απο Για [καμπ οοονοΙ:-ΙΓαε,ε'ΙΙ :ιϊανοια

'ο ' Ραπ ε, ο 90ΙΒα

 

464α!Δ;;



ι` .

8-::11ΜΩ:Ι ΧΙΧ. “Ι

ροΙ:ι: ;;Ι:αυ::ο ίο:ου:: :ιυο σου:: :ιυ'ΙΙ ρω:

:οσονοι: ι:Ιο ίο: ρ:ορ::: ίο:οο:, ΙΙ ίυοοουι

Ισο:οπ ΙιιίαΙΙΙΙΒΙο::ιου: : μια:: :Ιο:ι0 :αυτ

ιΙΙο:ι:ιο::ιΙ: ίυ: Ιο: Ι::α:, υυἱ Ι'α::αιιυο:ι:

:αυτου ρα: Ια ίο:::ο ουνο::ο,8: :αυτου

ρα: ίι:ιοίίο: ΙΙ α Β::ίοΙ:ι :Ι'Ι::ιρΙο:ο: Ι'αΙΙΙ

ΙΙ:α:ιι:ο :Ιο0ι:υ, :: :Ιο Ιο ίυρρΙΙο: :ιιι'ΙΙ Ιυγ

ρΙαΙίο δαα:ο::ιρΙΙ: ία νο:τυ ο:ιΙου: ίσι

“ Ι:Ιοίίο, :ιυ'ΙΙ Ιοε τΙ:ΙΙν:ο :Ιο:ο:ιιΙ:υίοΙιο: :Ιο

δα:αιι δ: :Ια ::ιο:ι:Ι:;:ιυ'ιΙ Ιο: ίου:Ιοιιιιο

:Ια::: Ιου:: ρΙυ: Β:α:ι:Ι: αΙΙαιιι:: :·:ιυ'ΙΙΙ::

αΙΙΙ::::ιιΙίο ααα: Ιου:: σ:αΙ:ι:ο:: :ιιιο :Ή

ρο:ι:ι:: :ιυ'ΙΙ: ::ςοινο:ιτ αυοΙ:ιυο: :οιιρ:,

ΙΙ: :ιο Ι:ιΙο:ιτρα: ::ιο::οΙ: , @μια !::ρα:Μ

#: ἰ`:ηί:: π:: ρ:::::!:::: μ:: ::::2:”:α::. Ο::

Ια ρ:Ιο:ο :ιιιο Ι)αν1:Ι ία:: ΙΙ ίουνοιι: :τι ί::

Ποαυ:ιιο:,8: ρα::Ι::υΙΙο:οπιο:ιτ αιι”.Ει::

κά, :ΙΙ:-ΙΙ , πω: ΜΜΜ απο: :ικά αΙ:ία::::::

·::›ω: πω): , έει:::·φ: απ:: ειναι: από Μο

Ι [Μι ί: έι:::::. Ευφ!η: !: ΜΜΜ: ά· !: :Μ

αΙ:!!:, &· :: Ζεν: :Ι Μ:: α:: απ:: :α::α::: Ι:

ζωιί:ία:Μ:, &· βη:: !: Ευα/ία:: Η: ::::Μ::: '

:ι': κι:: μι: π:: ρητβιέ·υ:::, ο: :πωσ ακα:

@#48 :: :ιΙ:!2απω::.βο :ιυ'ΙΙ :Ι::::ια:ι:Ιο :οι -

αΙ)Ιου ειυ':Ι Ιο άοΙΙν:ο βΙ:κβΑΜίί2°ω, :ΙΙ

μου: ::ιο:ι::ο: ία: :ιυοΙ ΙΙ ίο:ι:Ιο ία ρ:Ιο:6,

β: Ια :αιίοιι ::υ'ΙΙ α :Ι'οίρο:ο: :ιυ'ΙΙ ίο:α σα·

Με:: σ:: :7:: ::>αιια: ΦΪΙΙΜΦΙυ ΙΕ: ει::

:ι _ Ια

.ααα-α :Έ::

. ·' 1! .μ

μ? Ι



 

Ραπ αν. ΟΧΙΧ. ν.ι7ο.·Μ. 176: το;

Ισ τΙοιιιατισο ου ττοε-ΙυΡτο , ρυιε συο ι'οτι

αν Ια ρτσιτιοΙΤο σο ττιστι ΠΙου , ΙΙ ιιι'α στοα

:Με Ια στσι:οθτιστι 82 (στι ίοοσυτε σουτ πια

άοΙΙντατισο , ΙΙ πιο τοΙα άσσο οστιιισιϊττο

συ'ΙΙ οίΙ: ντι Ι)Ιου νοτΙταΙιΙο. ΙΙ οί'τ νται:

τιυο Πανω ιισυνσιτ ε”αστοΙΙοτ αΙ)Ιου απο

ντισ 8τατισο οστιθατισο, ιιυΙε ·συ'ΙΙ ανω::

ντισ ρτστιιοΙΙο τιαττισυΙιοτσ σο Ιυν , τιυ'ΙΙ=

Γυττιιστιτοτσἰτ ΙιουτουΙοττιοιιτ τσυε Ιω σΙ:-.
ΡταοΙοε συι εΙσριασίσιοτιτ α Ια ΒΙσιτο,86 συσ

τιιαΙ8τό Ιοε`οτΪσττε σο Ιοε ασνοι·ίαιτοε, ΙΙ Ισ

νοττσιτ οτιΙὶτι οΙΙονέ Πιτ Ισ τΙιτσίτιο Μ..

ΙτατΞΙ :τιιαΙε συατισΙ ΙΙε'αειτ σο εταοοε σο

σοΙΙαΙτοε ατι ίαΙυτ, του: Ιοε :πισω Ιοε σου:

νου: :Ιοτιιατισοτ απο Ια τιιοίττιο οσιιΙ·Ιατι

σο, ιιυΙε ουσ ΒΙου τισω αΙΙουτο σα: τουσ·

οτι ία τιατσΙο, συ'ΙΙ τισυε Ιοε `νουτ ασστάοτ5ι

Ι..οε ιιτσιιιοΙΤοε συ'ΙΙ τισυε οτι τω: ΓστιτΙἰ

ίτοοιυοτιτοε συ'ΙΙ σου: ρω τιοοοΙΙαιτο Δω

ιαοισιτοτ άσε ιιτουνοε : -(Σοτιίιστιε τισυσ

σουτ: οτι τισττο Ι:)Ιου ;β Ρατα!ε·οβα!ωβτ·-·

απο απο Μ· 6'έετικ σέ Λο τουσ; Ιτινοσυσσε-Ισ

οτι τισε τιοτ:οΠιτου ε ΑΦΜ απουπάψ απο

τΙυ·υβπ έ: βέπετε,μιιη άτα: αΜΙεζ οτι τση.:

αρκετα : (:οΙυι συι Ι'α σι·σι:σιε ο`ΙΙΙυΙἙο δε!

νοτιταΙιΙο,συι αυίΙι Ι'αοσττιρΙΙτα.

ι Μαιε ριιΙε συ'ΙΙ του ΙιΙιστι ,ΙΙ οί,τ στου ›

ταΙΙουτιαΙιΙο συσ σο τισΙ)ττο οοΡτό τισυε Ιυι

· Ρ α. οτι

Χ

ιΑ..ιμμι-Μ-.-.__ι_μ_

ιΜ".τιΜωβ



(οι: 5οι:Μ οι: Χ:Χ. .

ου :οιιυσιουιοοε οσ:ιο :οοοιιιισιι::ιοοο.

(ιΐοί: ι:ο ου:: Μ: Μου , νοιιο ρου::ιιιοι

:: ειιου:ο. Μ:: Ζινα:: ιΖοιηιεισπ: :ο Ζ:::ιιιέ:,

” μι: Ζ48$ιι6 :σε ιιειιιιΖιο/ρφο: οι:: :άπο οι.

ι 2ο». σοι: ΙΜ:: ιιιι:ο ::[ιιιυ: ου:: Οι::

που: ::οιο:ιο::ο ρου: ο: οποιο: :ιυ`ιΙ υουε

ίου , Ισως:: »κι (οου: ::ι:-ιι) «προ,

@οι ιΖειοψ, Ρ Και ιιι:επι)ι Μ:: -, ό: Σ:: πιο:

2Ζ87Ζ)€27%Δ'. σοι: :ο Βιοιιι:ο:: ιριι·ι:ιιοι ου::

:ι»Σ;ιοο, .Ξι::#ῇΪ:· Ζσιιιιιι(ζε .: ω", οι: (ου Ρω

· ρ:ιο:ο, ό· :Οι π: οπο:: οι: .94:ιοειιιιι. 0ο::

:'νοιουο ο:ονοο ουι οσο: :οι:ο ρου: Ιιιι

:οπισιο:ιο: :ιο::ο :οοοιιοοιιιοοοο ::ο

του: :ιο ::ινου:: :μοι :οριιο:.: Πιο.: απο

Πι: που: ; πρι:: ἐιειι π: οι:·ιιιρο: ίιιῇιιι::

οι , ιι ο:: που: ::ο::ιει:ιι:ο μι: ιιο:ιο σ:

οι οσ::ο :ι:Βοο: , Η :ιο :ο :ορειιι: μ:

ο:: Ζ: :Ζι.ιιι· οι:: έκ:: Μι:::·ι:ια , :Ζ Μ Μ!

οπο: ΡΜ! α:: Μια: , Η νου: οιιο Μ”

(πι) @Μι Ζε: ύσιι·υε.ιιιι: έσω:: Ζωα:: , δ:

συο ιιου: Μο:: ανο:: οι:: ο:ιου:ε του:

:ο:οριι: ου ι·οι:ο:ι:ι::ιοο: οι: Γο: οσοι”,

28: Μιάιιιιι: και:: : Ζ'Ε:ιπι:Ζ , ισα: β:

ΏΜΙ%##Μ” πω, ιισιιιφ:οιιιΖιοι:: Α: :Μ

Ρο :Ζ`ι:ὲΖΖυιι οιιέι·ιι·::: δεσ. (ΣΗ: ρου: φοι::

:με ι)ιου οουε ο οιιε ου ::ισοι:ο , ο; ου,ι!

- υουε ιι :ιοιιιιέ νο όρο: οιιρει:ιΙο οι: ιο

ε:>ιιιινιιι:: :Μ ©9-ικιι== Θ: ει:: Μου:: 8:

- ` οπο:



 

γ οΙοοιοοιιοο ο οΓοειτο_οιι Μικειτοι:Ιοε α”

Με ρΙιιε_οΧοοΒὶνοε (οποιοι: ορμοιινέοοι

' ω 3 ιιιιοι ποιοι: Εισρ.Μτο Εοιοιιοοιμὶο

Ή ' .

Ρε ε”. ΒΧΙΧ,ϋπο-ΜΘ476 οι;

οοιιαίοιιιιΙιό Η ιιοιοιιιιοΜ (ο μονοι: @οι

οι:ιιιιοτ οσε οοιιΐι·ίοε. Αιτιοπο Γιοετοιιοιω

οι: άσε ριοΒιιι€ε οιι οιιιι πιο οι:οίοοι οι πιο.

μεΙοιπ @πιω όο Βοοιι,οιι ιιιιι ία; μια

Ιοε-πιτ ου:: οσοι ΒΙοίριιοπιοι ΓοιωιάοιιιοΙο

ΜεήοίΕ6.Ροοτ ιιοιιε οιι_1.εινόε οί)ιό ιιιΡιτιιιιο

οι; ίσο Ει:!ιοΙ-ο, ΕιΠοηε ριιτοιΡιτο οπο πισω ·

που; παει: Δι Λιπέσκε οι:: Μεορο;βρω οω.;.€

π:Μπσέφω.μ 86 οπο που:ιππο!σβέι εεηέ'το 2);

έ» β! α'υρωε,οοιιοοςιιιιε Γεω σεβ Αν πιω ._- .

Μ: Δ: :Μιά μέ πω” αρροΖω έ:: :σσώπ.;

Μ: Καμπ” άοι β Μουο2/|εισβ Μπέι;2φ.ο

Φου;; ΗμοΕοιιοιιτ ι:_ιιι:οιο Ιι:ιιιε Βοοο1ιο;

οι Νικο ρΙιιιιιοε οιιι οιιιρΙογοοπ @Με

οΙοικε Βιιιιι€ιοιιικοε ά; οοποιοο_ Μια:

ποιοιοιιοίιοε «Μ πο Μαι: 3ιιιιωειοιιΒι .

Μια; αοο!Ενσιποοι Με !ιοιιι:οιικ ίσια-π·

άσε νοειιιιοΙοε οοοοιιοιοοε : Ε”οΒοτιμ -

Μομπ- ιιιι Μισο: Ποινιιι Ξι ποιο ροη :ιο ι

9Β0ίο:Βιοιι1Μι:ικονοι:_άοοοέροοτ να Ύ '

ΥιοΒο [Με Διἔω, ιιίΕινοιτ ΡουτΙοϋοιτ ίσα ι _;

ποιό κ μου ριιοΙιοτ ίοε νοτιιιο., ΟΗΕ ι ο[οι ο:: :ιοΒΙο @οι οικι- Γεω μι:: έιει!οιι · ..ι

ἴοοε_ οιιοέε πιστα Ιοε ιιοΙιοΕοο άσοι

Πω ι><=Ποε @ΜΜΜ 65ωΜοε ογικ-ιοο1οε οι

_ @αι-τ

  



   

απ. 8σσιισο ΧΙΧέ

σ'σσορστ, Με: Ζε·υπ·: (σὶτ-ὶΙ ) αιΙσσσ:·Ξεκσσησ

Ισι7σκέσ, Ε:: τοστ σοὶ σΙΙ: σσσσ Ι'οτὶΒΙσσΙ ΙΙ

8σὶίὶσ σκορτσιοσσι: τσεστέσσ ,σ σ. μοδα

σσΙισι·ε σ @σε ΙσσοϊΙΙσσε , σσοποσ ίσοι:

Ισε· στοίίσε ίοοτσσε σοὶ σΙσσσσσοτ σοσσοσ

σοὶ ίσασστ σσ Ισοτε σσσσοκ σνσσ νσσ σ

8τσσσΙσ ὶτοΡστοοίἱτἐ.Ρστ σσε:σ οσΙΙσ σοσι

Ρστσὶίοσ ,Ισ ΡκορΙιστσ νσοτ σκρτὶὶοστ Ισ

νσΙιστοσσσσ σσ ίσο σσΙσ σ σοοΙὶστ Ισε οσο

1σσ σσ ίσο Πὶσο;Ισ στσσσοσπιστσ σσ ΙσσΙ

Ιση»σσίόσε σσοι: ίσσ σίρκὶτ σα τσκορΙΙ 86

σοὶ ίστι:σστ τοοτσε στι ίσοΙσ σίΙ:σσιοιοσ

νο τοττσοτ ὶιορστοσο:: σοὶ ίσ σσΙσοτσσ σα:

τσοε σσίΙέσε(Ξ'σίΙ Ισ σκίτσο συσστσΙΙΙστι

σο'ὶΙ στορΙσγσ σο Ρίσσοτοσ ι”.ίσὶίσοτ Γο

ρΙ:ΙισΙστοσ σσ ίσο ΙΙΙσ 5σΙοτοοο σο ὶΙ σοὶ

Ι'σοττόσ, ω» ων” ύσσΜωσσ μα» &σητφο:

? 82σσπι Χασέσσ/στι σ; μεσω στ:: επέ·ν408

· έέίί8Μ2;ΙΙ Ισ ίσο: σοὶτοέ σσ Ισ ποσίτοσ σιτ

σσοτ σο'ΕΙὶσΙισσ σο μ. σσ ΙοΙσ , σοὶ σουτ

τσίτοοὶἔσσι· Ισ :σου σο'ὶΙ σνσὶ: σ ΡστΙστ

ΡοοτΙσ. σσοίσ σο Πὶσο,σστορστοὶ: ίσε 'πιο' σ

ίέσε σ σο νὶσ σοὶ οσοι: σώσω ίσο νσὶίίσσο

Ισ σὶίσὶτ, ΑΦΜ ἔσω· σε μιὰ” ἰ'6##ἰ#' οσο

π” ·υυπσσ σπερψ,ωσσ «καινε ψ:πωπω

σα» ·υσΜεσσ σε ω; ?κά Μ:@Με ἔφη 0· β

0εωνσ2: εσπισκε σε: ·υσιπωεκ πσσβ. Νιου·

Μιέ «Με, σ πιο· πισ::Μ] «κι Ζησε.
› Π Ι - Τσο

σ ο



 

- .Ρ ε ιι ιιν.ΒΧΙΧ,ιΙ.ι7οήα|2Ια.ι76. ' 6ο3·ἔ·

. ή Τοστι:ε Ιοε οικω εΙοτιτ ι3ιω ιιοσε ΙΙιέ·

νοιιΓο ιτιοιιτοιιτ σώσε τεοοιιιιοΙΙΒιισσι

ν πιω εοΙΙο οσ”ΙΙ ιιοσε Με φωσ ΙΙ ποσο

ιιιίΙιτσιδΙ επι Ισ οοιιιιοΙΙΙσπι‹:ο (ΙΙ: Ισ νοιιιτέ,·

είΙ Ι'νκιό σαφΙσε 2ιοιιεΙοει Ισρτοπιισιο σε

πωπω α:ΙΙι:ε άουτ Ι'Οιιοιιτ-2ΙΈιιΙισστ ιιοιιε-`

νΙΙΙτο,8: εισι σαιτ οοιι(εοσοτιτ εΙΙΙ:ι οΙσε άι

@σε ό:: πιω ιοισοι·οΙ::σιδειεισΙΠ οΙΙ: α: οσοι:

απο ίσιωσε οσο Ισ ΡιοοιΙιοτο νο.σστοΙιιιοΙ

στι:: :ισ $οιοτιοστ Ισ 8ι·ιιτΙ:σεΙο , Με: Ιε

απω αΙε(€στέεταπι :ο Μ2ικέε μισά παΜΊωέ

Μ: επ/ε2έπέ :ει/ίωσ.σ. ΙΙ ῇοιιιτ Ιογ εΙοσιε

οΙιοΙοε σοι (Με ἰιιΙοραισοΙοειιιΙΙ-ανοἱτ Ρωσ- σ ο ,

Γοπέσειιιοιιτ σε: Βιοσ,8ε (ο μιιτοΙο;θο [οπο

@σε ιΙεσιι ισογοειε ο” ΙοΙοσοΙε ιιοσε ‹Ιονσ-`

ποπ-ε Ι:ιΒοε Ξι ΙΙιΙστ : θα: σοκ οι: Ια οιιτοΙο

οι: Βιοσ Η ιι'γ πισοσιιο ίσιωσε ναιγοιιιέι:

ΩιΙσιειιτο ποσο ιιιιίΠ απο ρειιοΙο ποσο ίο

ποι: ιιιστ1Ιο,ς:οσισιο :Με ΗΡ: Ξι ΡΙΠΒΟΠΕ836

Βιοσοστ κι νεται σε ίοι·Ι Προ: ιι'ε:ιι ιιιι- .

ριισιοι: Ιοει:ι·ιΙΕι8σοιτισιιε οι Ισ ροτΙσαΠοσ .

ΖΙσιιο ιιοε οει:·στε.Νοε οΓριιτε (σοκ σωστώ
ΙειιιοιιτονοσεΙα μι· Ιοε μιίΠοσε όσο Ισ Ι · ]

οσοι: , ΙΙ Βιστ οσο Ι)ιοσ οτι «Μπα Ιοε τει- Ι

ιιοΒτοε ι;ιΙοτε, ο; ιιοτι οσμικινειιιτ , Ισ. οιι- #'"σε ψ«Με !αΜέση· ἐ πω· ΖΗΜΙ: ό· «Με Μαηνε ` '

ΙΙ πο: βυπϋπ : (Ξ'οϊΙΙ ροσι·εισοΙ ποσο 5ι:Ι- Α

φωσ: Ιοίσε @ΜΙΒ , ιιογ·αιιτ Ι'ιιιαοεΙιιΙσό

Ι - Ι Ι ' «Ια

σ`«
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des Iuifsôz le шефа: qu’i«ls,~ faifoiormde

fa prodication , declare que «rela ‘свода

¿eee que Dieu no deployoir pas en eux

fa vertu pour leg perfuader , Per/¿nue , cli

foiril, же «м»: èmayfi топ‚щ qui- Га eu

wyé ne le rire; _Etquand il parlo des fide

les àqui Dieu fair sette grace, il» leur ap

plique le paßäge d’Efa'1`e chap. 54-. Ilsfè

» wat ma euflìgneîdeDicuà quoi il ajoûre,

r que tout homme qui 4 auïdufere 'vient È luy.

Mais afin que пониже nous abuíìons pas

en prenant pour revelation divine се

qui ne Гей pas , comme font quelques

efprirs bizarres qui veulent que leurs

fonges 85 les creufes vapeurs de leur mo

lancholie Гоуем des- infpirations celeûes;

le Pfalmiůe nous avertit: de quelle ma

niere Dieu enfeigne fes efleus, aífavoir

felon fe: Eau: s’e& ä dire conforme

шел: aux verirez eonecnues aux faintes

Efciitures. Cell: ä sette veritableůe in

faillible reigle qu'il- faut difcerner l’ef

рт де verite' , d’avec l’efgr«ir де теп

forage ; car oeluilâ- i_1e^s’en eloigno ja

mais , ëc il n’e& pas riouné aux Едет

,pour leur enfeigner de .nouvelles~do&ri«

nes , mais pour leur- perfuadn, «Sc leur

faire eomprendre- celles 'qui font reve

- ' . — lées

l
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lées en fa parole : fon operation ne oon

бйе pas â nous de-tourner де l’E(`critu

re , mais à feeler dans nos «sœurs la

,doélzrine qui nous у ей diffenfée ; бей

pour се deÍfein-là que notre Seigneur

promet à fes difciples де leur envoyer

le Confo-lateurílgrndlkyprit de fvm`te'[è

и »umu ( leur ditil) il ‘или conduira en

taufe 'verite' , il ne parlera point de foi

тфяе.) ‚ mmà ¿im le; chofer qu’il aonïesrs

il me glorißem , car il prendra da mie» д

‘или: Гмпаисеи. ii faut tenir pour des

impoůeurs , ou pour des extravagans,

ceux qui s’cí1oignans`-de l"Efçriture,nous

veulent donner pour reiglc do notre foi

les inventions des autres hommes , ou

leurs propres imaginations.

Le Prophere арго: avoir protelìé

‘де dedier fes levres à la gloire де Dieu,

aiouteígefà langue ńéiíèudraprupœïquu

déjà parola; , с’е’й à dire @il ne parle
ra d'autro chofe , que ce feraY fon entre¿

tien ordinaire -, qu’ilcn' devìfëraen tou»

tes oealìons Se parmi toutes fortes де

compagnies 6: qu’il exhorrera vn cha»

‘cun â «ь fier en l’Eternel , leur propofant

’vn exemple de la fermeté des promeŕï

~ fes de DieuY en fa propre Vpr:rfo'ri¢\»2"

Се

им

1_.__‚__‚



6o6 SERMON XIX. _

Се doit elìre la le fujct des entretiens du

fidele felon l’exhortation де ГАрбгге

Со1. 3. 16. we lapnrole de Dieu habite en

‘нашplanzureufemem en toute[аресте , »voue

enfeigzzanr Ú' admomßanr lc: ‘ил: ler autres

parPfeaume.r&c.C’e(’t le commandement

que Dieu en avoit fait long temps aupa

ravant à fon peuple, luy difant Deut. 6.6.

Се.‘ ‚„‚1‹‚ que je te remmende aujourd’/oui

feront т т: cœur , Ти les en/eignerfa/ói

gneufement zì te: enfam Ú devi/ema Jefe:

quand tu te tiendma en м m/ufan , quand ш

if/u par le rlgemix , quand ш ее lef:/:nu д

quand tu te raue/Jena. Tu les Лет‘ femm@

_fìanteaux entre ter jeux Ópourßgneßer tes

тает; M_/fi tu les efcrinufilr /er рфедих de

м maifan. Outre notre-devoir envers

Dieu,&le fruiä: que nousen recucillons,

l'ed_iñcation de nos prochains nous y ob

1ige„_; _car il n’y aque les difcours qui font

fondez _ fur certcgparole divine , qui

foyent propres Е; inßruire les ignorans,

â confoler les aH¿'gez_ ‚ ì fortifier ceux

.‹191е11арсе11еде‚ @gagner ceux de де

hors, ì aŕfermir eeuxde dedans-, «SL à at-.

_„tirer fur nous la benediëtíon de Dieu

qui fe plajß: ì trouver parmi ест: qui

’ рдг1едеде1иущс _de _fos rny_i’ceres,r smrrxe

.1§Í*LÍG_
»ll

L
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notre Seigneur nousl’apprend , difanr,

жеlì afi deux au trou' feront 4/ßsmilez eu

fm пот il ß’ :rauf:/era au milieu Jeux ‚ 86

comme il le ЕР: experimenter aux deux

difciples quialloyent cn Emmaus , def

qucls il efl: dit, Qro comme il: defuzßyeut

emr’eux der chofer qui ej/fuient тепле.‘ au ‘Li’Seigneur lefua , lui mefme Ведет: apprarhé/e

mit È cheminer avec eux ‚ Ú' leur deelaru 1е.г ‘

Efcriturer. En quoy il p y :grand („дм de

deplorer la corruption du ûecle «Sc le de

fotdre de fes converfations, qui fe paf

fent la plufpart en des difcours, non feu

lementvains 8: ГпрскНнз , mais rnefmes

deshonneûes ou pleins do medifance, 85

où peu s’en faut qu’on ne prifl: pour des

extravagans 8: des melancholiqucs ceux

qui voudroient nous parler de Dieu Se

de fa parole: Le S.Prophete ne craint pas

les mefpris du monde , 8: ne fe veut pas

conformer ё fes profanes coutumes , il

ptoteûe qu’il ne veut s’entretenir que

des ehofes fainter qui font contenues

dans la parole de Dieu 8c rend cette raie

fon _de fon deifvin, Левит‘, dit-il, que.;

une _eer commaudemfm ue [but que jußirp; _ ‚

¿_Car parles commandements de Dieu ilentendräfcs Efcrirures , où il nous a revelé

" fa
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fa volonté ё: ее qu’il demande де nous;

11 dir qu’ils noßnz que jußiœ , parce quo

la parola де Dicri :Pfam Yimage exprclle

do fa volonté,qui cli l’equité~,ôc la jullica

mefmc ,il ne fc peut qu’¢llc пе refpondc

ä ее divin m'odcle,e’c«& pourquoy l’Apô

rre Rom. 7. dit que la Lai qîßinte Ú» que,

le commandement de Dieu е]! juße Ú- ban. ‘

Ge qu’il dir au eommcnccmenr du

verfct Гuivant,_Q19 ta main foitpour maff

rourimevicnt au mcfmc (ens que се qu’il

avoir desja dcmandé au 5’/.17o.@c Dieu

le delifvrcfelan/òndìrqôc pour atrircr plus

promprçmcnt lc lccours dont ila bcfoin,

il tache де НеГсЬЯг 1е- Seigneur, par cette

conlîdorarion , Палки‘, ditil‘, que fn;

` rho@/ì tes rommandemem , ll veut dire qu’il

`s’<:l’c clìudié де tout fon pouvoir à Гама

la volonté де Dieu , que fa parole a. еРсё

la rciglo de fcs aótions ёсде (es penfécs,

Час een lì où il а trouvé (cs dcliccs , où

il бей arraché avec farmcré «Sz avec con

fiance , Sz qu’il е!‘ а fair fon parragcá

.somme notre Seigneur difpir de Маг‘

' the рейде д choiji la bo/meplírt, 8: comme

211164;

попе Seigneur dit de foy mcfmeïgeFE

femd gßlía- part' дед)’: heritage. G’c[’c cil

vain que (идеи: s’clforß¢ do fo provalrâir

:_ « Q



_ Ps luv. CX I X. 1'/.1ë§.:‘uf¿1.r76`.de acs paroles ф: попе Prophçce com,-_

me Е da co qu’il dit qu’il 4 `clwi_/i les или

hiandemems de KDiem ‚ _il s’cnfu1voit ч‘!!!

depend du francë àrbitŕo de l’hOrŕxxp¢ dal

teccvoir ou dc rèjcttcr la grace dc D'ieu§

êtquç c’¢lì pai (с; propŕcs force; qu’il_

fc dercrrńíncâ cro`íre’8c ä cmbtaífer laf

verité; Car èricorc qu’íl Год: ‘кау qu@

nous croyons librenienr, volonfairèmëu

82 fans aucune còntraxiitè ," nolx aírci: un

çfprit aveugle «Sc înfcnlìble, csoiiaìiiìeY ì1_è§

попе: ou das rocher_s,nòn pär up àpfactif

' brucalůc irraifonnáble comm: les bcßèsff

_mais pá; un jugcmcntccláité б! par uno
IVolonté libre , qui fuir les lumieres du

fcnzcndcmcntiôi q`u’ainü il foi: «щ dq

dire que lc fidele; çhoiíît entre lc láicn ö&'

le mal,ô¿ prefcrc1’un à Fautrc;` Il ne на"

fuit pas pourtant què la vo'ìon`~:e' fc de

tcrnáinc б! s’aH"crm1lfc au bien par fi proj'

pre vertu ; C’e(l: Dicu qui «remplit en new

le ¿vouloirф lèparfahe [Нм ßm ßen риф’;

и п??? ni du ‘глядят ni du свиты, мы; de
Dieu qui[т m¿ß’riraf,de.~C’cÍì bicn l’hc>m-I

‘пас qui connoir , qui choiíìc 8: qui cm

brálfe la vçriré з mais dell la` grace duf

Dieu qui Ycfclairc, qui le determina , 85-¿

qui `l’a&`ctm'ic. Nous nous mouvons lors;

O41 "1“’ì1`
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qu`il nous poulIe;No_us couronslors qu’il

nous rire ъ Nousfommes convertis lors

qu’il nous convertit: Dieu fait tout en

nous, Ú- nous pour/our tout eu relu] qui nous

förtzfe. _

‹ Le Prophere aprés avoir parlé du

choix qu’il a fait des cornmandemens de

Dieu,nous en propole deuí foires ex

eellentes,l’une l’ardent de{irqu’il a d’a

voir la proterîtion de fon Dieu; ё: l’autre

le plaiñr qu’il prend en fa Loy. Pour le

premier il dit , l’ay/ouuaite' fa della/rance

Iou toufalut: Il n’y a perfonne qui en ap

parence ne falle le mefme fouhai.t,ö¿ qui

ne delire d’avoir la faveur б: 1а prote

ötion 'de fon Dieu. Car elìant le {ouve

rain bien , ileft l’objet des fouhaitsde

tous les hommes-: mais le malel’t qu’au

lieu de s’attacher uniquemët à luy,com

me`ala caule unique de leur bonl1eur,

leurs pailions dereiglées les detournent

ailleurs , «Sc leur forgent des idoles aux

uns d’une façon 8c aux autres de-l’autrc:_

La volupté allume- dans les cœurs des

uns des feux impurs qui les rongeur;

l’ambîtion en eflcve les autres dansles

-airs,.& remplit leurs efprits de fumée Se

de vent; l’avar.ice attache les autres à la

terre;



Рв в Av# IÍÍ, 1l.169.ju[§.17k.Ícrros 8L quoi qu’on.gçncral _cous fgffcpxç

profcllìon де fouhaitcr lc falut де П1е114

8: де fain; вопбйе: cr; cela leu; fçliciiég ‚

lcur conduite fajt vóir еп ейе‚&1111’115

s’en dçtourncnc le plas qu’il lc_\1_rÍ,_\:{_ì pof-¿

üble , «SL qu’ils cherchent д’е:аЬ‚11: legt

bbnl1euŕ en des chofcs routes Cont_r;ziÈ_

rcs ё ía volonte' 3 qu'x.ls ргевцец: la ,c,haix_;

pour l’cfprit; la ferr: pourlè Cicli' ůtllgií

Creature en delaiífantlc Crcateuŕ qgi,

dcvpit remplir to*utcs_lc}Jvrs_ pbnlfées ¿SQ

pour lcqucl ils ‘Те dcvoycnt detádicr lgc¿~__

nercufcmenr де :о11: ее qui èPcQ_1`t_ Сара-д _

Ые де les en dçtournçr. Cc que le Pro--Í

placca ajoute en dçuficxńe lieu, е’ей que,

14 La] де Dieu 4 eŕîé tautß1npl4ißr.C’c(’ç isi,

l,a та:‹;:1е„_де la vrayc picté, ôc lc clara,-I

@tere du ñclclc. Dieu ayant 1п1е fols.clairé fes yeux б: purifié (on cœur , tQ|.1__§

’ lcs plaiíìrsÍ du mondo luy font fadssA ag_1_

prix des douceurs qu’il gonfle еп Ьщеё

д1:а:1о:1 де Га раго1е:1)а‘г1д;рдр:ейе pqr;

tout qué; dell: là où il trouve fon plus

grand contènt_cment`; _il 1’; Гоиуеп:‚:еГ-{

moigné cn cc P§}::m.mc cliíÉ1,m,¿Qu.ela_"L_0yì‘

де la baur/Jg де Dieu lu) eff mu'//eure que де:

m1'Hz`er:d’0¿ ф‘ д`4’$ел:‚’чс:{.‘72‹_._&с quc le;

1'cfma1`gmzgz.r_ du S¢1`gn¿e_f¢/À* fmt _/2.:I 11141133;

` 2: vc 11:24..'

\



 ~·· ~~<-- -' ήν.'...έν σε

:ντί

6:ι δεν. σο:: ΧΙΧ.

νε:ί:.4. 8: :ισ μεσω:: σε ίε: Ρίεσσ:σε:

ΙΙ ία:: εοσίΙΙ:ε: Ισ ίεΙΙ::::έ σε Ι'Ι1ο:σ:σε ε::

ε· Μ: :σεσΙ:ει:Ιοσ σε ::ε::ε σε::οΙε,0 :με Με”

σε:στεια ε/ΐίε Ρε:/δυσπέε,σΙ:·ΙΙ , έπεσε! !ε

_ Ριπψ7 εβ Με ω): σε Με:: , 2εἔε999εσ! @Ή

7 επεσε”, ώ· Μ. ΒΙΙΙ γ εσ ο , εσ:σ:σε

Η σε :'εσ ::ουνε σσε ::ορ, συ: σε ποσ

νεστ σσευσ ρΙειΙΙ5: εσ εεττ:: σΙνΙσε ρατσ

Ιε,ε'εί: σ:: ε:ίσθ: σε Ιευ: ΙΙσρΙ:ΙΙ:έ σε σε

Ιω: σνεσ8Ιε:σεσ:σ:α: εοσπσε ασ:: :Ιοσ:

Ισ ρ::Ι::Ι:: είε ::σσυσε :1σεΙσσε :σσυνεσίο

Ι:σ::σευ: , ::οσνεσ: τουσ:: Ιε: νσισσε:

σ:σετε: :σεί:σε: Ιε: ρΙυ: σουεε: , σΙσθ

σου:: σοσ: Ιε: είστΙ:: ίσσ: ίεσσ::: 8: :πε

νεσυ: σε: Ι'ε::ευ: ου σ:: Ιε νία ,ίοσ:

:σεσμΒΙ·ε: σε 8ουΙϊε: Ι:: σεΙΙεε: σε:

ί:σσ:ε: Εί:::::υ:ε:; :ισ σε:: Ωω Ιε: εφε:

σα: ίοσ: σε::ονέε: σε: Με: εοσνσΙ:Ιίε:,

. ε: συ: ω:: Ζε:β:: επεσε: ..Ι Δ: εσβπε:ίεσ σε

σε:: 89- εί:: σκιών ίσνου:εστ εινα: σ:: ρω::

ἰσε:ογσΙ›ΙεΙα :ωστε σε ΒΙευ , δ:: σΙίεσ:

Ι Ι· Με:: Ιε Ρ:ορΙιε:ε Ιε:ετσΙε , Τε: Ρωσία/ε

- - |σω Με: αεσ:εσ::έε.:]ε Μ· ε): σεβ :φ πω»

8ἔε::2ιψπ70ἰε Μ:: εβέ εσ¦ε7ε & !ἐε#ε σε πω::

Μια: ΟΠ: σ: οἱ: ΙΙ: ::συνεσ: σσε Ισπσε

:ε συ: είεΙσΙ:ε Ιευ:: εσ:εσσε:σεσ:.86 συ:

ν Υ Μ: :είρΙεσσΙ: σε: πω:: ::εΙεί:ε: :με

Ια σει:υ:ε σε σει:ουν:οΙ: μπω, ε: οΐ1Ισ

:σ:ίοσ

Γ· :::ησή·:·-··-τ-Μ.



  

  

“τα

Ρε : ΑΙΜ: Χ Ι Χ,ΙΙ.ι69.Ιει|Ι;.176._ σε;

ε:Μίοιι.ησ Ρ0ι1νοΙΕ με εετσΙπάτσ, απο σο.

«ΣΙΑΜ :μή ειίίουτσ Ισιπε σουίεΙσποσε εσω

ττσ ΙερκεΙοεσ άι: Ια πιοττ,ςΙσ Ι'σπίσι· δι! τΙσε

Ιιι€σωσηΙ;ε εΙσΠΙου ε Ισε σοτιίοΙσ σύ

Ισιπε ς›Ιιιε ΒτετιιΙσε εΗ:Ι1&ΙοκιεεΦΙ ίΒΩ&Ι·ε

Ε:: Ισιπε εοΙοιπσι;φ13 Ισε άστιισΙ·ισ €Ισ Ισ

εστω ; ίοιπτιστΙσυεε ρεΙΙΙοεΙε Ξι Ισ :ΔΒ

ίοπ Θ: Ξι Ι:ηιιΙΙΙσσε(ΜΙ εσωρΙἱτ Ισιπε σπισε

άι: Ια ρΙιιε Μακ :Ισ :ουτσε Ισε σ-ίρστεει‹:σεΙ9

Ισα: ΜΒΜ: ειττσηάτσσ _ιπισ ΙωωοττεΙΙ:ὅ

Βισκι<Ιισυτσιιίσ. Ωσεισ μιτοΙσ οοπτσηωπ

άσε ςΙοέϊτΙοσε Η ίεἰτησε, Η ίι1ΒΙΙιτισε 8: ά

ίεΙυΙ:ο.Ιτσε; Ισ Ρτ0ΡΙ1σΕσειΕ-ΙΙ με τεΙίοιε

δε' ττουνσττοιιτ ίοπ ρΙεΙΙΙ: : ΙΙ6Ισπ1ε.οάσ

σε Μα: μοβ» ω:: «πω, σ'σΡ: ε εΙΙτσ,ςιι'ΙΙ

ρΙεἱίσ 5.Ι)Ισιε οΙσ στοΙσπ8στ ίσε Ιοιπε ω:

Ισ εστω , ό: σα: ία εΠσΙΙ1γί0Ιτ οοπτΙι·ΙΙιέσ,

ποπ με μποτ Ισ ρεΙΙστ αΙσπε Με εΙ6ΙΙσσε ΙΙο

Ισ σΙ·ιεΙτ, οι: ε επιείίστ_ εΙσε τΙπσίοτε οι: ζ '

. ε'ε%τετίδΙτ :ΗΜ Ισ τηοπεΙσ,8ε ἔι ε'οσσυρσ:

δ ‹Ισ ίσττΙΙ3Ι:ιΙεΙσε ίοικ:Ιε :Ισ Ι*ενετΙοσ , α·

‹Ισ ίπτΩΒΙτἰοσ φαί σ0οίιπησΠΕ ιοικσ Ια,

. νΙσ Μ οοππυιπι άσε Ιιοιππισε;ιπεἱε_ροιπ

σε εοτιίεισ:σε τσιπ Ισε πιοιπσπε ευ ίσενΙεσ

:Ισ Ι)Ισιι , ε ενετΙσστ ίση κσΙΒιισ,Ιι ρυΒΙΙσιε

ίσεΙοἱΙειπεὅσε, ε ΒσιεΙτ ίσια Νοπ1,86ζι απο

τσΙιεΙεσ 4Ισνεπτ Ισε Ιιοωπισε Ισ. Ιι1ωΙσεσ ‹Ισ

ίσε Ιιοπιισε_αΕυπσεε ΑΜΙ φε'ΙΙε ΒΙο;Ι6οσφ

@Ι 5. .ΙΟΒΕ

.ί Ι

ι

 

Σ·



 

7 κ:: ο::ΧΙΧ:·: ::··βΙΙ

Ια:: ροκ εμ:: εί'τειι::: (ΙΙΙ::::Ι.Α (δε: τ:::'ΙΙ .

Ξ:Ιζ:ι::: ζωή:: ηεΖδωιεεε: Μ] β:·επέ ε:: ειίέε,

ΙΙέ%::ι::: :πε::::Ιτό σε:: τΙ::::κ ί::9ο::ε :Ρω

:::::::::ττ::::: ΡΜ:: δΙ::: εμ:: θ: ρειτοΙε, ε:ι:'ΙΙ

έιρΡ::ΙΙε,Ζε:·εχόεεφωσε: είε :ΒΖειέ, ΙΦΙ έ:: Κο::

:::::: ::ΙΙΙοι::::;Ιο Ι0::ΙΖΙ8ε,0:: Μ:: ΙΙ:%ετ::::::

ΙΕ:Ι:ΙΜ::ε: σο::(οΙ:::Ιο::: ςι:ΈΙΙα!εΙο::τΙ:ΐτΙ

Η:: :::τω Ι'ι:Ροιτει· τ:: Ρετ16::α: του: Ι:::

;.ι`‹:‹ἑ:ὸ‹:Ι:ε άμι:ΗΜΙσ :Ποπ ιτει:::·::Γέε, 8;

Μ:: :1:::Πετ:2::Ε εΙιενε:::τ Ιοε γει:::·Ιε:·Ι:Ιε::ΐ

 

::εσεεωω εΙ`ῇο:;:Ι:ε::`ΙΙΙ: ω:: ε:εω::ο: ε

ΒΙ::::::ό::: ό:::::::ι:όστ ἔι Ι)Ιε:: ::::'ΙΙ απο·

Β::τ:5 Με:: :Με ε:: ς::”:Ι ε: εττοΙΙ:έ Μ: Πο::

Με:: ι:::'ΙΙ :::σοοτ::ρΙΙΙΙο ε:: Ι:: ΙΞ:::ει:τ Π::

Θ:ς::τ:€ΙΤεε: ε:::':Ι ν:ε::τ:ε Ρ·το:::Ρ:ετ:::::: Ξ: ”

(οι: Γεεό::::ξς:::ζΙΙ Ι::Τομ:Ιε::::ε ιοΙΙετ::ε::::

:::::*Μ::: Γι:ς:έο:::Ι:η: ρα:: ::::”ΙΙ Ισ σο::ά:::Ιο

Β:: μι:: έ:ι:'ΙΙ::::Ι :'εἔετε: 88 τ:ι:'ΙΙ Μ::

-.86ΙΙ::ο Ι: :::δτοΙτο τ:ι:ΙΙΙ ε: ρτο:::Ιίε: Η::

“ῇε':Γονε:'::::ςἔ ό: Π:: ::ό::Ιοε. ):Γ·:ΞΙ

Μ:: ε::Ι::: Δ:: :Ιε:·::Ιετ ΜΠΕ: ,' Ϊ::

' εεεεέ τετεωεΖι-επεεε::πάρε Ζω:: :Μ[υ·:

Θειεακ(ΜεΙη::Ι::::::: :::ροτεε::: εεεΙ ει::

ίε2::τε :Μακ Ιρί:Ι:::6Ι5 Ό:: Ι:: ΡτορΙν:το έκ::

Ή·ο::τΙ::ΙΙό τΙ::ΡΙστώθ ό:: ε:::οΙς::οεοξεεΗ

ΠΜ:: , ς6:::ι::δΙοτε κ:ι:ε: άόΙ::ΙΙΙ::::τΙΙ: ω::

::::Ι:ε ό:: Γο::::ΙΙν-Ι:Πσε:8::: ΙΙ ε'εσει:τ:ιτΙ::

Ι'οΒοϊΙΙ::::εο :Ισ ίόεοο:1::::::πά:5:::α::: σ::

'ΖΪ'··Ϊ ξ Έ.) ` ' " Ι'ε:ΙΒΙΙ:::



 

ρ

Ρεοαν. Ο Χ ΙΧ. ινιιαι.ααῇ.ιιε.· 6η.
Ι"αΙταιτο σ”ντιοεσο ΙΙ οί: νων ουσ Ια :στο-Ι

ραταΙΓστι σ'υτιο στοΙιιε σο: ε'οεατο σατιε

Ιοε οσΙε 8ισσα:ιε Ιοε σοίοτ:ε,-οΙΙτ :που 'πω.

στο σου::οριοΓοτι:οι·Ιΐο:του: συ ροοΙιου:,

οι ίυτ :συε οοΙΙο σο :που Ιστε συ'αΙιατι-α

σστιτιατι: Ιοε Γοτιτιο:εσο Ια ρἰοτέ οι: τισ :Ια

Ιυ Πιο:: συ ΒΙου Ιο οστισυἱίσι: αυσατανατ::α

Ισ Ιαιίαιι:' τοιιοΓοτ Ιο Ιστιοσοε ιιατοε Ιιο:ἑ

οσοι: 82Ιο τιιοτιαιιτΙοΙστι·ἔσοεοαυιτ σώσε,

ΙΙ ε'αΙΙα ιο::οτ σατιεΙοε αΙινί-τιιοε συ :ιοοΒέο

86 Ιισιτοσοε οαυι: ΙιουτΙαουΙοε 8οοτιισσιο

Ιστιτιόοε σο Ια· νσΙυρ:έ.· Μαιε σο συι οί:

οι: οτι ?ο σο, 29”έσα,αααέπτ που:: »Με ίσε

των»απευιοατι σε σα: , ι·οΕυ:ο οοττο και.

Ρσίι:ιστι ,σε τισυε στι: νσΙτ συ'ΙΙ :αυτ οτι(

:οτιστο οσε :ιατσΙοε στο ο8ατοι:ιοτι:ε οι:

ονι:οτΙα- νιοΙοτιοο σοίοεοτιτιοτιιιεισο Ιοε

Ευιτοε Έτουυοιιτοε-6ε σο Ιοε οι:ΙΙε , ουσ

οίιυιο ::στι:ταιτι: σοΐοιο:Ι:οι·, σου: :ι·συἑ

νο: ρατττιι Ιοε οττατιΒοι·ε.ι8: Ιοε ΙτιΕσοΙοετΙα

(σωστό συ'ιΙ· τιο ρσυνσι: :ιαε τοτιοστι:το:

 

` οθτα:;οίι ΙΙ ΙονονοΙοξία:ιε £στοο ”, Ιατιεατιι

ο ·ουΙ.ΐατιε Ιανοιτου ΙΙ αΙΙσΙ:, οτι·αυ: @ΒΙ

·:ιΙ' σο Μου οτι ΙΙου,οιτ ρσίέ α Ια οτυαυ:έ :Ιοε

! 'ΒΙαΙιΙἐ αυτι:: ιιοντο ·Ιαττοβιε οΙιαΙΙ`6ο οι

] τε. . ~ Βο:οαΙΙ,
  

άσε αυίουοΙε :Βαινισ α €οίΙσ οΧρσΙέ-οσυι:~

οτι ία σαι-τιο 8: ραιτιιι Ιοε σου ε Παω σο: σε

ο -αΙιοιτου-υοιε,ΙΝο ::συνοι:ΙυΡτοτιιοτι:ίοι:ι- `
4



 

. Ή6 .
' ει πι ν ον14ι-κ .

βοέοειἰΙ,ς-υἰ τί: ΜΜειμειιτ ρω; ίο-άοίεπι€

Ήκο,ΜώτσΠΕ μια: ΐσοοιπ-ὸιιὶτο,οηἰὸμτι- .

επ σΙο το·ωΒοτ σωρο Με άε:ιιφάρε ιουρε.._ γ

ζ|..«: ΡτορΕιοτοβεω απο άορ!φηβΙο οο;1η

Η3τίου,.ιι”εμπε ουσια ταγωι ά'αψετεπεο· γ

ΜΙΙουίε, ε”πάτσ: σε ὁ. Πω: ΙΖ:ίυρρΙ1ά; @ΝΠ

· έει€8ικ: Ρτοπό:α:ΙικίοΙο άο Μ: :ειπα σΙο

Ϊοε εΒο.τσωοοέ , α :Με ΙΕ τιωσικε ω” (η

ΈτουΙοττο ΕΔ Γεἔ Βοτεε:τΙο , 6'βεπβε Με βν·

<υέ:ειη·; Μ Μ:: άσ Π: π1οιινωτ Ξ; σοΙεμ..ἐΙ ει!

Ισεω.6 ίπ ρα(ονοεαπόε επ Μι μικτό, Ιε Με,

μέση πάς: αώζέ κ: ;ΜΜιπώΜεχι;. Πο

ἔσω πιστοί ση ματ ίοτ:Μέ οοιισμιι·τε :με

σο: Είωιιημι: ιι @Η εοιπροίέ βετ Βανιά

ειιηπιταγωτ ηι:'Η @Η Βογ 5011 @ο πωπω

εναιπϊ Ιδ.·ξιιιιτο ή; ἰΗσφβε βιαΙΜυτοι:ΐοτ

ϊπειιηΙσπ' ςμἶαΒυθι3€ ‹Ιο Γοπ ωι:Ιιοιπέ,

ία ΜΗειιι; φτηροΗἐι: ῇ- ία @σε Η ΜΕ

ΗΜ: Ιἶίιι'όφέ:@ἐ!ἑ Υι·ϊο 'ορια ρο!δοάστ (α ¦

βεκπιπό;Εά Η γ ι2τέιιάα ειρετεπεσ αφ'ε

μ·έεάστοΙε ωιέέέ 6οΒ;τοΙαμ” ὰ: ΠΞου,°

Ή ιιόροιπκβἰἰ: ρειεξ1ινέ ανοε:τακιτ ὰ: εω-~

@ως , ειιι'έΠι'έ Με; οαΜέ (η επωμι

Β'επ:Μ:: είε Βζει!;ΜΜι βενό.ή.;:: έ·έέτε εκμι

κδέε άιέΜέ , ἴ:ίσοο[‹;ἱζἔοὲε @ο ω? εορτο

κ:Ινιοϋί @οσο δε: σοέ Ρεο!ιο; σήαπε, 1Ι`ε'ο
βοά πόιήφετέ Ρτάξηυοζόι γόΙριπέ σ.ἱο

@οι ροσ:-πρ:58Ι6 Φ: [σε αό?1%ημ δέ 3! ,γ

- · ` - ` . ανω:
..]--4 ' Ρ

" ””"--4"ΡΜ



Ι · ·- Ρε Ε”. τ: Χι Χ,ἰπ.ι69.ἐιιῇ.176. ω7

:ινοικ εοιιΐοτιιιό ία νιι: απο Μο Βιια::Ιιό

β 8: Με ιιΡΙΕ&ιοτι οιισιιιρισ ιΙ'ΙιγροοιιΒο.

| Ν'οΙΙΙιτιεεφειε ροιιτιο.ιιι ειιιΙΙΙ ν·ι:ιιΙΙΙι: Ισ

ΙιιΙΙ:ιιιοτ άοικιιιτ Πωσ , Η ιιιι'ΙΙ στο"

ΗΜ: οιωιιιρι «ΙΕ του: ροεΙιέ,ΓειοοιιΓοιοιι-ι

ει: πιο Μη ματι:: ρω ι:Ιο Γι: Ηπα:: ΙΙ ΙΙιιτι-.

` ΒοτουΕ·:ιτισιιι,ΙΙ ω: εΒιιο:ι·ιιρισ με ὁ:: εκει:

το 1.ογ 8οιιετιιΙο ειιι'ΙΙ ει ΡοΓέο Ιιιγ-ιιιώιισ

άΙΓπιπ , 22ο· »Με (με,πςβω ]ιψΙχ9`έε έα·

πω” Μινι , ριιἰε ιιιι'ΙΙ "ουδ ησ.ιΙΙΙ:ι θἄέ

:Μακ ωρεώέ, ΜΙΒ Ι:Ι=οιι ειπα Ισ κι·:Ρω :Ιοε

Ιιοπιιιισε, ό· 8:ΙΜΜοι £πέμέιέι _ δ: ειιι'ΙΙ

γ ι:Ιοτιιιιιι:Ιοβ Ιοιινωι: Ξι [Μπι τιιι”ΙΙΙιιγ μι. `_

εΙοιιιιο Ιοε @και ιιιεΙιέοε,8ε-ειιιἶι·Ι πουτσο -

μπαι: «πι Ιιι€οιιιοιιτ ειναι: Νιν. Βίου: @Με "

πιροττοι επι μιιοΙοε Ξι·τοιιω ία νιο ποιά;»

ι.Ι.ι:τόο. αι ετσι, δ: Μπι επι οΙιιιίςιιοαέΙ:Ιοη

' Ρωιιωιωω οι) ΙΙ γ:ινοΙτ Ιιειιωοιιιι:Ι-φ

ι Ι ΙΙο·Βιικε φωτ ΒΒιιΙΒιιτ ςιι”ιΙ ιι'οΙΙ: Ιατιιιιιί

ι- . -:ΙοοΙιοιι ιΙο Ι'ειΙΙιιιιιιιι.ι «Ια Με” , :μια ίση

ι,` “ριάκα τουιοιιτεΙισ.ιιιτι τη ίσα ακα , δε:

'. ειιι'·ιΙιι'α μέ εί?οέ ΙΜ που: αθώοι. π

;- νοΙΙει , Ραπ.: &έω-Μποζ, Ι:: ΙοιιειΙοε

Ι

Ι

  

ριιτώεε φα: ιιοιιε :ινοαιι Μιά απ:Ιιακιμ

κά”. _ ΙΙ ισΕΙι: ροιιτΙει 5ιι·ιιιιο ιιοιιε σοπ

_. τειιιΡΙΙοιιτ ΙατιιΙ:Ιαιιι «μια Ισ ΡτορΙιοτο

Μ ιιοιιε φρτοΐοιιτο τΙοΐο. ΡΙ©ϊό;€Ιἐ Ιου Ζώο

Υ Ξι Ια ΒΙοιτο ιΙο Ωω, :Ισ Ι'οίμαιιια ειιι'ΙΙ

[ΙΙ ; 7. 1 ίδθίδ

  



 

6ιΙΙ " διιαΜοιι ΧΙΧ.-ς ”

α επι Γε: ρποπιε-ΙΙεε ; 86 σε Γει αιιεπεε-νετ

τιια,πισιιτΙεε ιιιιικεπ 86 κισσα Γοπιιιετ ΙΙ ιιιιιι

ΒεΙ εκειιιρΙε. Ι)επιιαιιιΙοιιε εοπιπιιε Ιιιγ,

αναιιι: τοιπεε εΙισίεε, σιι)ιΙ πισω ι:Ιοιιιιι:

Ραπ Ισιι Εφη: Ια οσιιιιοιΙΙαιισε κΙε Ωραιο

Ιε,Ρσιιι ρσιινοιτ ιΙΙΙεεπιιετ σαι· εε τιισγειι

Ια νεπιιέ τΙιι πιιετιίσιιΒε, 86 ρου: ιιοιιε Βαν

:ασια ι:Ιεε Ριεα;εα εμε Ιε πιιοικΙε κισσα

ποσό μου: πιοι.ιε ειιΙαι:επ, 86ρσιππ ιιοιιε

ιΙετοιιιιιετ εΙιι εΙιεπιιιιι ‹Ιε Ια Με. Αι

τει·ιιΙοπιε ‹Ιε Ι)ΙειιΙειιΙ πιστα: σΙεΙινταπιαε

86πισττε ΓαΙιιτ; σε πιεσε αΙΙειιποιιειαιιιαΙε κ

Πιτ Ιε Μαι σε Ια εΙιαιτ , οι Πι: Ια ειιΙΙΙαιιι:ε

ιΙε Ι'Ιιιιιιιτιιε σει πι'είὶ ειπε νατιιτό. 5'ΙΙ

πισω αππινε ι:όπιε ι Ι)ανΙΙΙ ιΙ'είπτε εραια

μισή κι ιιιΙιάεΙεε δξ Ιεε επιπιεπιιι·ε ‹Ιε Ια

νει·Ιτέ , εοπιιπιε εΙεεΙαπεΙιιε αιι ιπιιΙιειι εΙε8

Ιιείὶεε θαυμα, είΙενσπια πιω εσ::ιιπε Χ

:ισα γειιιιιιιτ Ια ΙιοιιΙεπτετΙιι€ιαικΙ Η·

ΙΙ:ειιι σε :ισα αιιιέα,ΓιιρρΙΙοπιε Ιε°ςιι'ιΙ πιω”

νἱειιπιε νΙΙιτεπ .επιιιιστι·ε ι:Ιείεπτ, 86 @ΙΙ

πισω γ ιισι·τΙΙΙε άι: Ια πιιατιιιε ‹Ιε Ια ραιοΙει

ξιι-ίςιιεε α. σε (μπι πισω αιτταπιιειιε2 επι

ία (Ζαιιααιι.Μαιε ρατεε εποε Ιε κα” ιιισιεπι

1ΙΙαππιτεπίιιι·-πισιιε Ια αιτοτεέπισιι εΙιι (ΙΜ:

ε'εΙΙ σε παω ειι ·Ια εταιιιτε ιΙε Πιειι 86

εΙειΙιιγ κείπιισΙ·Βιιετ σα: Ι'σΙιΓεεναπΙοιι έεΙΙ·

8ιειιΓε ιΙε ΓεαοσιπιπιιαιιοΙοπιιεπια,Ιε πεΙΤειι

` ιἱπιιεπιι:
μισώ

*-"-"""ΜΜΜσ



  

Ρε των. Ο Χ :στο ι69.ταβ|.ι76. οφ

Μιτου: οσο σοσε εινα” σο ιοε ετοοοτει

οοιιίτιστοσε Ξ: Ισ οΙοιτο τοστ σο οσο ιιοσε

οινοιιε σο στο 8ο στ: ττιογοσε , σοσἰοσε Ισγ

τοστοε Ιοε ΓοοσΙτοι το τιοε ειττιοε 86 σο

σο: οοτρε, οσο τιοεΙειτιοιιοε οτιτιοιροιΙο

τιιοστ τοιΙΙοστ το:οτι:ιτ Γοε Ιοσιιτιοοε,οσο

ατο Ι.ογοστ εστω:: σ'οτο:ιτιοε οσι οΙΙ:ειιιε

οτιιιιιοο ροτίοττοΓρτιτοστοσσοτι: στι οστι

ι:οττ ροτροισοΙ ; @ο -τιοε Ι›οσοΙιοε τισ

ε'οσγτοιιτ οσο ροστ Ι›οτστ Πιοιι , οτι σου:

οιτοιτοτ σοε ρτοττισιτιε τι _ε'οοοιιι::οτ εινα:

τιοσε σο σο τειίἐιιιτιοο·Ιο σπιτια; Ιττιιτοτιε

[στ του: Ιει·ίοΙστο σιίτιοστιοτι σο' ΡτορΙιοτο

οσι σι: οσ'ΙΙ τι τύοέβ μπα#οωιπ Με πουτσο-

πστωτ σε οπο.: Ι..οΙΙΙοσε ειστε ισοσσοσιε Ιοε

σινοττἰΙΙοττιοτιε οιιΊΙε στι: :ωστοσο , Ιοε

ττειοσε ιιισισε σο ΙΪονοτιοο,Ιοε ιοΙοιισοε σο

Ι'οτσοιτιοτι , Ιοε ίσοι οιτοτοιοοε :σε νοΙσ

ρτοο;ΙοιΙΙστιε Ιοε ίο Μια σο Ιου: οοτιίοΙΙ

σε σσ Έτσι: σο °Ιοιιτ ττεινειιΙ·;ί:ο σ'οίΙ: με ΙΞι

Ιο μειττοιοο στ: ΙἱσοΙο , ΙΙ Επι: οιι,ιΙ Βια στ:

σσττο_οΙιοικ το οιι'ΙΙ οΙονο (οτι οΓρτιτ ο Ισ `

ττιοσιτειιιοτι σοε ιιηΙΙοτοε Βιοτοι οσο

Ι)ιοσ :ιοσε ο τονοΙοσ οοιιτ τιοιττο ΙΙιΙστιο,οίΙ:

Ε: οισ ΙΙ ττοσνοτο σοε σοσοοστε :ισ στο:

σοΓοσοΙΙοε τοστ σο οσΊΙ γ τι σο οιΙσε σου::

τισ ττιοτισο διά: οσ'ιιττιοττσσιο:Εοε ::ιοτισε

ρΙειιστε οσο Ιο τιιοσσο οΙιοτοΙιο ειναι στο::

σο



 

~Κ:
:

6:.ο 8::::-Μο-σ ΧΙΧ.

σε :πίσω ίοσ:σε εου::ε συ:εε·:: Ισ συ::

ίουυεστ ΙΙ: ίἱσιίίεστ σο.: Ι'εσσυμσ·σι:: εε

Ιυν ε: οί: ίοΙ:σεβε ρε::σε:σεσ: , ΙΙσου:

2::::οση:88σε ε:: Ι:: σε σε ε:: Ισ :σο:::ΙΙ

ν:: :ου:ου:: εσ συΒτσεσ:2.στ : ο'εΙΙ: Ι:: ρε:

Ιε σε Ι:: ρει:οοοΙε σε ΓΕν·σσἔ:Ισ σου: Ισ

ΡοίίεΙΙΙο:: σε ΙεισυεΙΙε ΙΙ ίου: ίε σε:ΒΙ:ε

σε :οσ:ε: Ιε: ειστε: εΙιοίε: , σο:: :ισ'εσ

ί:: ΙουϊίΙοσεε σου: σοίίεσοσ: του:ε: οσο:

ίε:. 5ουΙσι:::οσ: Ι:: :νεο ο.:σευ::ο:ονοσ:

εινα: :ον Ιε: σ:νΙ3:ε:ε: ::σ”εΙΙε σου: :ενε

Ιε : ο:ο::Ισσοσ: ίοΙεσεσίετσεστΙε: οτε

εερ:ε: ::σ”εΙΙε σου: σοσσε: ίυνοσ: εινα:

ίοΙσ σε ου'εΙΙε σου: σείεσσ , ό: υσ Ιου:

σου: οΙ:::εσσ:οσ: σε συ'εΙΙε σου: στο

στο:: ΑΙίενοΙ: Ισ 8Ιο:Ιεσίε ::σ:σο:::ιΙΙ:ό,

οσε Ιε δεΙ8σευ: Ιείσ:, Ιε Ρ::σεε σε σε,

σου: ο ει::υ:ίε μι: ίοσ ί:ισ8,8ε σου: ε: σσίε

εσΙυσσε:ε σε:: ίσο Εν:ισε:Ιε. Α Ισ: εο:σ-·

:σε συ Ισε:ε δ£2Ι.ϊ $ξΕίρ:ἱ: υσ ίευΙ νων

Β:εσ Ι:εσΙ: ε:ε:σεΙΙεσ:εσ:, ίου Ιιοσσευϊ

ε: ΒΙο::ε,Ι›εσεσἱ&:οσ, ε: Ιοϋεισσε ου::

ΕεεΙε: σε: σεεΙε:. .4:σε:ι.- -

ή . 7 ”*ήηη-«Μπή·"Μ ζ

.
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