

































































































































































































































































































































	www.stavropoleos.ro 
	Manuscrise  de la Muntele Athos
	10. Scrieri filocalice ale lui Simeon Noul Teolog, Isaia Pustnicul, Ioan Postnicul, Nil Sorski, etc, ante 1804
	ÎNSEMNARE pe forzațul fix: București 1804 mai 20
	ÎNSEMNĂRI pe forzațul liber anterior
	ÎNSEMNARE pe prima pagină sus: Această sfîntă carte în orașul Bucureștilor ... în luna lui mai la 20 la leat 1804? de la anul lui Hristos
	ÎNSEMNARE pe prima pagină jos: Sfîntă astă carte este a lui Ciprian monahul ...
	Cuvînt al preacuviosului părintelui nostru Simeon Noul Bogoslov, carele a fost egumen Mănăstirii Sfîntului Mamant pentru a vieții începătură preafolositoare și preacuviincioasă de mîntuire celor ce acum se leapădă de lume și de cele ce sînt în lume și aleargă către călugăreasca viață. Și învățătură preafolositoare la cei noi începători. Cuvînt 1.
	Cuvinte de învățătură și foarte de folos și de mîntuire ale preacuviosului părintelui nostru Isaiei Pustnicul
	Pentru smerita cugetare a Sfîntului Ioan Postnicului
	Au venit odinioară...
	Cuvînt dintr-a sfîntului Calist?
	Cap.8. Crucea duhovnicească
	A Sfîntului Simeon noul cuvîntător de Dumnezeu. Cuvînt 24? Pentru rugăciune.
	Pentru luarea-aminte
	Stihuri la sfințita rugăciune
	A Sfîntului Isaac Sirul
	Pentru feluri de războaie
	Cuvînt înainte la cartea fericitului Nil de la Sorska ce este alcătuită de cuviosul între monahi starețul Vasilie
	ÎNSEMNARE: Pentru cei ce lucrează patima
	ÎNSEMNARE: Pentru cei ce se împotrivesc patimii
	Sfinții Părinți despart numai la trei cinuri toată viața călugărească...
	A fericitului Nil de la Sorska pustnicesc cuvînt înainte întru a sa carte carele se arată de la cei ce s-au zis pentru lucrarea cea de gînd și cum să ne învățăm aceasta. Cuvînt 1.
	Pentru feluri de războaie ale gîndului, care sînt asupra noastră cu biruință și biruiri. Pentru ca să voim cu nevoință a ne împotrivi patimilor. Cuvînt 1.
	Pentru lupta noastră cea  către ce-am zis mai nainte, că cu aducerea aminte de Dumnezeu și cu paza inimii, adică prin rugăciune, și prin știință mișcă a birui pre acestea întru carele și pentru darul. Cuvînt 2. 
	ÎNSEMNARE: Afară de cei desăvîrșit
	Pentru cum și cu ce ne vom întări întru supăraea războiului  a luptei cei de gînd. Cuvînt 3. 
	Pentru întărirea a toată cuprinderea, lucrarea întru viețuirea noastră. Cuvînt 4.
	Pentru lupta noastră cea de multe feluri și biruința asupra acelor opt gînduri mai nainte ... Cuvînt 5.
	Cel dintîi gînd...
	Gîndul al doilea...
	Gîndul al șaselea ...
	Gîndul al șaptelea ...
	ÎNSEMNARE: ... monahului
	Pentru lacrimi cum se cade a face celui ce voiește a le afla pre acestea. Cuvînt 16.
	Andrei Criteanul. De unde voi începe...
	Gherman patriarhul împărăteștii cetăți...
	Gherman patriarhul împărăteștii cetăți...
	Cuvinte din Alfavita foarte de folos. Alfavita cea sufletească. Cap.7 Pentru ca să ne păzim de rîs și de vorbele cele deșarte.
	Cap.8 Pentru ca să ne căim totdeauna și să plîngem pentru greșalele noastre întru această vale a plîngerii
	Cap.9 Pentru ca să ne aducem aminte totdeauna de moarte și să nu ne înșelăm cu lucrurile cele stricăcioase ale acestei lumi
	ÎNSEMNARE: Pentru moarte.  Aducerea aminte de moarte
	Cap.10 Pentru ca să avem toată dorirea noastră către Dumnezeu și cu dragoste să ne lipim către Dînsul.
	Cap.11 Pentru ca să avem dragoste către însuși Dumnezeu, și nimic să nu cinstim mai întîi, mai mult decît dragostea Lui
	Cap.8 Pentru ca să nu ne lenevin nici să ne mîhnim, ci totdeauna să fim cu inimă bună ziua și noaptea și să ne grijim de sine 
	Cuvinte duhovnicești ale preacuviosului părintelui nostru Macarie Egipteanul foarte folositoare
	A Sfîntului Petru Damaschin
	Din cartea Sfîntului Isaac Sirul cuvinte scoase pe scurt pentru folosul sufletesc. Cuvînt 23.
	Cuvînt 76
	Cuvînt 46 Sfîntul Isaac Sirul. Ispitele prietenilor lui Dumnezeu care sînt cei smeriți cu cugetul
	Ispitele vrăjmașilor lui Dumnezeu care sînt cei mîndri
	Din Crinii țarinii. Cap.37
	A Sfîntului Isaac Sirul. Cuvînt 73.
	Sfîntul Ioan Carpatiul
	A Sfîntului Isihie preotul
	Ale Sfîntului Isihie preotul către Teodul cuvînt folositor. Pentru trezvire și bunătate.
	Din cartea Sfîntului Nil de la Sorska scriitorul de cîntări
	Pentru paza lacrimilor. Cuvînt 17.
	Pentru lepădarea negrijirii cei adevărate adică omorîrea de către toate. Cuvînt 18.
	Pentru că nu se cade mai nainte de vreme și cu asemenea măsuri asemenea această lucrare a o face. Cuvînt 19. 
	ÎNSEMNARE: Pentru tăcere să nu înceapă fără vreme.
	ÎNSEMNARE: De va vrea cineva a petrece fără griji mai nainte de vreme. Cel ce va începe Doamne Iisuse fără vreme. Înțelegerea fiecăruia trebuie a o spune la duhovnic.  Iar nu a scrie pe hîrtie. A nu pomeni pe Iisus? Căci pentru meșteșug s-a pus vreme, iar nu pentru pomenirea lui Iisus.
	ÎNSEMNARE: De aicea.
	ÎNSEMNARE: Desăvîrșită povățuire către liniște.
	Cuvînt pe urmă la cartea Sfîntului Nil de la Sorska tot de același stareț Vasilie alcătuită.
	ÎNSEMNARE: Părerea.
	Încă au scris pentru această sfințită lucrare...
	Din ale lui Calist a preasfințitului patriarh. Chip al luării aminte la rugăciuni. 
	Ale preacuviosului părintelui nostru ...... etice capete a cei dumnezeiești și duhovnicești legi
	ÎNSEMNARE: 160 de foi
	ULTIMA pagină păstrată
	Coperta posterioară
	Cotor
	Filigran
	Filigran - urs
	Untitled



