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	A celui întru sfinţi părintele nostru a lui Ioan Zlatoust
	Pentru a fiilor creştere. Cuvînt 1.
	Cuvînt 2. Pentru frumuseţea muierilor.
	Cuvînt 3. Pentru să nu necinstească nimeni Biserica lui Hristos, şi Sfintele Taine de la cuvîntul Sfîntului Petru şi al lui Ilie
	Cuvînt 4. La cuvîntul lui David care zice, Nu te teme cînd se va îmbogăţi omul.
	Cuvînt 5. Pentru lăcomie.
	Cuvînt 6. Pentru necurata mîndrie şi îndeşarta mărire.
	Cuvînt 7. La prorocescul cuvînt ce zice, Însă în deşert se clăteşte tot omul viu, şi pentru milostenie.
	Cuvînt 8. Pentru judecata cea viitoare, şi pentru muncă cum este nesfîrşită celor ce nu cred că este muncă.
	Cuvînt 9. Pentru pocăinţă şi ispovedania.
	Cuvînt 10. Pentru zavistia şi urîciunea.
	Cuvînt 11. Pentru ţinerea mîniei şi vrăjmăşiei.
	Cuvînt 12. Pentru ţinerea de mînie, şi pentru nemînia.
	Cuvînt 13. Pentru dragostea şi iubirea frăţiei. 
	Cuvînt 14. Pentru milostenia.
	Cuvînt 15. Pentru Bogoiavlenie, adică Bobotează, şi pentru ceia ce lasă sfînta slujbă şi ies afară, şi pentru care se cuminecă cu Sfintele Taine nefiind vrednici şi urmează Iudei.
	Cuvînt 16. Pentru rugăciune.
	Cuvînt 17. Pentru bunătatea şi răutatea.
	Cuvînt 18. Pentru jurămînt.
	Cuvînt 19. Pentru pocaianie [pocăinţă]  şi pentru cei ce rămîn de soboare, şi pentru sfîntul prestol, şi pentru judecată. 
	Cuvînt 20. Pentru învăţătura cea nedescoperită.
	Cuvînt 21. Pentru moarte, şi pentru sfîrşitul lumii.
	Cuvînt 22. Pentru smerirea şi dreptatea.
	Cuvînt 23. Pentru suflet şi pentru nădejde.
	Cuvînt 24. Pentru veşnica şi fără sfîrşit muncă. Şi pentru înfricoşata [înfricoşătoarea] judecată.
	Cuvînt 25. Pentru bogăţia şi sărăcia.
	Cuvînt 26. Pentru pronia şi promitia lui Dumnezeu. (Adică pentru mai nainte socotinţa lui Dumnezeu) 
	Cuvînt 27. Pentru pocăinţă, şi pentru împăratul David, şi pentru a lui Urie (muiere).
	Cuvînt 28. Pentru pocăinţa, şi postul, şi prorocul Iona şi Daniil şi cei trei coconi. 
	Cuvînt 29. Pentru pocăinţă.
	Cuvînt 30. Învăţătură pentru făgăduială şi rugăciunea, care...
	Cuvînt 31. Pentru pocăinţă, şi pentru milostenie, ce s-au zis la Duminica brînzei.
	Cuvînt 32. Pentru boala şi doftoria.
	Cuvînt 33. În Sfînta şi Marea Marţi, Pentru cele zece fecioare.

	A celui întru sfinţi părintele nostru Anastasie Sinaitul, al sfîntului Munte Sinai.
	Cuvînt 34. Cuvînt la cei adormiţi în Hristos fraţi, care se citeşte în Sîmbăta sufletelor.

	A celui întru sfinţi părintele nostru a lui Ioan Zlatoust
	Cuvînt 35. Pentru mincinoşii proroci, şi cei fără Dumnezeu eretici, şi de semnele sfîrşitului veacului acestuia.

	Sfîrşitul învăţăturilor, a celui cu graiul de aur. Şi lui Dumnezeu laudă.
	Alte cuvinte ale multora sfinţi şi dascăli.
	A Sfîntului Efrem
	Cuvînt 1. Prea mare, şi foarte folositoare sufletului.
	Cuvînt 2. La Cruce şi pentru pocăinţă, şi pentru A Doua Venire.

	Dintru ale Sfîntului Simeon, Bogoslovului celui nou.
	Cuvînt 3. Pentru că nu se cade a zice că nu se poate acum ajunge la săvîrşitul bunătăţii, cel ce va vrea, şi a se asemăna sfînţilor celor de demult, şi cum că tot cel ce învaţă cele împotrivă eres nou învăţă pe ceia ce-l ascultă pe el.

	A lui Damaschin monahul al ipodiaconului şi studitul. (tîlc).
	Cuvînt 4. În limbă proastă, la cele zece cuvinte a lui Moisi.
	Întîia poruncă.
	A doua poruncă.
	A treia poruncă.
	A patra poruncă.
	A cincea poruncă.
	A şasea poruncă. A şaptea poruncă.
	A opta, noua, zecea poruncă.


	Al Sfîntului Simeon noului Bogoslov.
	Cuvînt 5. Pentru ce nu nădăjduim numai în credinţă, fără de fapte bune.

	A lui Teofan monahul celui prea înţelept şi prea cuvîntător.
	Cuvînt 6. Cuvînt pe limbă proastă, la cele 12 articole ale Credinţei.

	A lui Anastasie monahul, din Muntele Sinai.
	Cuvînt 7. Pentru sfînta adunare adică slujba Bisericii, şi pentru să nu osîndim şi să ţinem pizmă.
	Cuvînt 8. La, Asemenea este Împărăţia cerurilor cu un om stăpîn de case.

	Dintr-ale stareţului Capete oarecarele. De multe feluri şi foarte de folos.
	Cap. 1
	Cap. 2
	Cap. 3
	Cap. 4

	Istoria a lui Dionisie ieromonahul, care a sihăstrit în schitul lavrei.
	Ascultaţi şi altă poveste, sau şi răscumpărare, ce a făcut Dumnezeu la un tîlhar ucigaş.
	A cestuiaşi Dionisie ieromonah învăţătură.

	Cuvînt pentru vrednicii şi nevrednicii preoţi.
	A sfîntului şi înţeleptului Maxim
	Al Marelui Vasile
	Altă poveste care s-a făcut în zilele ale marelui Vasile.
	Pentru alt preot
	Pentru alt preot ce a căzut în curvie

	Învăţătură a lui Zlatoust [Sfîntul Ioan Gură de Aur]
	Pentru că cine va mînca pîinea sau paharul Domnului ... nefiind vrednic, vinovat va fi trupului şi sîngelui Domnului.
	Dintru învăţătura Faptelor
	Dintr-a lui Ioan
	A lui Zlatoust
	Cuvîntul 7. La pilda celui ce a căzut în tîlhari.
	Altă poveste înfricoşată [înfricoşătoare] pentru preoţii cei nevrednici. Cum că dumnezeiasca dreptate fără zăbavă plăteşte celor îndrăzneţi şi obraznici.



	PREDOSLOVIE [ar trebui să fie la începutul cărţii]
	Prea luminatului, înălţatului, şi slăvitului Io Costandin, Basarab voevod din mila lui Dumnezeu domn, şi oblăduitor, a toată Ţara Românească Domnului Domnului meu milostiv.
	Mai mici şi de bine voitori Şerban al doilea logofăt şi Radul logofătu.

	SCARA acestei cărţi
	Sfîrşitul...

	www.stavropoleos.ro


