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	Manuscrise  româneşti de la Muntele Athos
	9. Cuvintele lui avva Isaia postnicul
	Scară 
	Ale Sfîntului preacuviosului părintelui nostru avva Isaia pustnicul. 29 de Cuvinte folositoare de suflet. 
	Cuvînt 1. Porunci fraților celor dimpreună cu dînsul 
	ÎNSEMNARE
	Al acestuiași Cuvînt al 3. Pentru așezarea începătorilor și a celor de prin chilii.
	Cuvîntul al patrulea. Pentru știința celor ce șed în chilii.
	Al acestuiași Cuvînt al cincilea. Pentru poruncile credincioase, și pentru zidirea celor ce vor a locui cu pace unii cu alții.
	Cuvînt al șaselea. Pentru cei ce vor a se liniști întru liniștire bună, ca să ia aminte de sineși ... pe cei ce ... fură pe ei, și a nu cheltui vreme întru robie și slujbă amară care pleacă inimile lor spre lucruri care nu slujesc lor ... păcate.
	Cuvînt al șaptelea. Pentru fapte bune.
	Al acestuiași. Cuvînt al optulea. Adunare de răspunderi.
	Cuvînt al nouălea. Porunci celor ce s-au lepădat de lume.
	Al acestuiași. Cuvînt al zecelea. ...
	Cuvînt al unsprezecelea. Pentru grăunțul muștarului.
	Cuvînt al doisprezecelea. Pentru vini.
	Cuvînt al treisprezecelea. Pentru cei ce s-au nevoit și au săvîrșit fapte ale plînsului.
	Cuvînt al 14. Fapte ale plîngerii.
	Cuvînt al 15. Pentru lepădare.
	Cuvînt al 16. Pentru bucurie ce se face sufletului ce voiește a sluji lui Dumnezeu.
	Cuvînt al 17. Pentru gîndurile lepădării de lume și ale înstrăinării.
	Cuvînt al 18. A acestuiași. Pentru ținere minte de rău.
	Cuvînt al 19. Acestuiași. Pentru patimi.
	Cuvînt 20. Acestuia. Pentru smerita cugetare.
	Cuvînt 22. Pentru fapta omului celui nou.
	Cuvînt acestuiași al 23. Pentru săvîrșire.
	Cuvînt 24. Al acestuia. Pentru nepătimire.
	Cuvînt 25. Al acestuiași. Către avva Petru ucenicul lui. 
	Cuvînt 26. Ale acestuiași. Cuvînt care au zis Avva Petru ucenicul lui că le-au auzit de la dînsul.
	Cuvînt 27. Al acestuiași. La ia aminte de sineți.
	Cuvînt 28. Al acestuiași. Pentru ramurile răutății.
	Cuvînt 29. Al acestuiași. Plîngere.
	Sfîrșitul celor 29 de Cuvinte ale Sfîntului Isaia pustnicul. Singure aceste 29 de Cuvinte sînt ale lui avva Isaia. Cel al treizecilea este al marelui Vasilie.
	A Sfîntului Vasilie trimitere către un călugăr căzut.
	Sfîrșit și lui Dumnezeu laudă.
	Această sfîntă carte.
	ÎNSEMNĂRI pe forzațul fix posterior
	Scoarța posterioară
	Scoarța posterioară
	Cotorul
	Tranșa frontală

