





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Προοίμιον ἤ πρόλογος τοῦ Βιβλίου.
	Δήλωσις ἀναγκαιοτάτη καί ὡραιοτάτη περὶ τῶν ἑπτὰ σωματικῶν πράξεων, ἤγουν ἡσυχίας, ἀγρυπνίας, ψαλμῳδίας, προσευχῆς, ἀναγνώσεως καί ἐρωτήσεως τῶν ἐμπείρων.
	Ὅτι ὁ βουλόμενος τὰς ἐντολὰς τηρῆσαι ἐκ τοῦ θείου φόβου ἀρξάτω, ἴνα μή εἰς χάος ὀλισθήσῃ. 
	Περὶ τῆς δευτέρας ἐντολῆς καὶ ὅτι γεννήτωρ τοῦ πένθους ὁ φόβος. 
	Περὶ τῶν τεσσάρων ἀρετῶν τῆς ψυχῆς. . 
	Περὶ ἐμπράκτου γνώσεως. 
	Ὅτι αἰ σωματικαὶ ἀρεταὶ ἐργαλεῖά εισι τῶν ψυχικῶν.
	Ὅτι ἀδύνατον ἄλλως σωθῆναι, εἰ μὴ διὰ προσοχῆς ἀκριβοῦς, καί τηρήσεως νοός . 
	Ὅτι οἱ βουλόμενοι ἰδεῖν ἑαυτοὺς έν ποίῳ τρόπῳ εἰσὶν, οὐκ ἄλλως, ἀλλ ́ ἤ διὰ τῆς φυγῆς τῶν οἰκείων θελημάτων καί δι ὑποταγῆς καὶ ἡσυχίας καὶ μάλιστα οἱ ἐμπαθεῖς.  
	Περὶ τῶν ὀκτὼ νοητῶν θεωριῶν. 
	Περὶ τῆς ά. γνώσεως ἀναγκαία δήλωσις, καὶ ὅπως δεῖ ἄρξασθαι ταύτης.
	Περὶ τῆς β’. θεωρίας 
	Περὶ τῆς γ’. θεωρίας 
	Περὶ τῆς δ’. θεωρίας 
	Περὶ τῆς έ. γνώσεως. 
	Περὶ τῆς ς’. 
	Περὶ τῆς ζ’. 
	Περὶ τῆς ή. 
	Ὅτι οὐκ ἔχουσι διαφωνίαν αἱ θεῖαι γραφαί. 
	Διαίρεσις τῆς εὐχῆς τῶν ὅλων γνώσεων. 
	Περὶ ταπεινοφροσύνης 
	Περὶ ἀπαθείας 
	Περὶ τῶν ἑπτὰ σωματικῶν πράξεων διάγνωσις ἀρίστη.
	Περὶ διακρίσεως
	Περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἀναγνώσεως. 
	Περὶ διακρίσεως ἀληθοῦς.
	Περὶ τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν εἴ καὶ πολλὰ πταίει τις
	Συντομία πρὸς κτῆσιν τῶν ἀρετῶν καὶ ἀποχὴν τῶν παθῶν
	Περὶ τοῦ πῶς κτᾶταί τις τὴν ἀληθῆ πίστιν
	Ὅτι μᾶλλον συμφέρει τοῖς ἐμπαθέσιν ἡ ἡσυχία
	Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀληθὴς μετάνοια.
	Περὶ τῶν περιεκτικῶν καὶ εἰδικῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ 
	Ὅτι πάντα πρὸς τὸ συμφέρον ἡμῖν ἐποίησεν ὁ Θεός
	Ὅτι οὐκ ἔστι πολυλογία ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 
	Ὅτι δίχα ταπεινοφροσύνης ἀμήχανον σωθῆναι
	Περὶ οἰκοδομῆς τῆς ψυχῆς δι' ἀρετῶν.
	Ὅτι μέγα ἀγαθὸν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συμβουλὴ μετὰ ταπεινώσεως
	Ὅτι οὐκ ἔστι πολυλογία ἡ συχνοτέρα ὑπόμνησις τῆς θείας γραφῆς
	Δήλωσις περὶ ψευδωνύμου γνώσεως.
	Δήλωσις τῶν ἀρετῶν.
	Δήλωσις τῶν παθῶν.
	Περὶ διαφορᾶς λογισμῶν καὶ προσβολῶν.
	Α’. Περὶ πνευματικῆς σοφίας.
	Β’. Περὶ πίστεως, ὅτι διττή.
	Γ’. Περὶ φόβου εἰσαγωγικοῦ καὶ τελείου.
	Δ’. Περὶ εὐσεβείας, ὅτι πολυειδὴς καὶ πολύτροπος.
	Ε’. Περὶ ὑπομονῆς.
	Ζ’. Περὶ ἐλπίδος .
	Η’. Περὶ ἀπροσπαθείας.
	Θ’. Περὶ νεκρώσεως παθῶν
	Ι’. Περὶ τῶν σεπτῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων.
	Κ’. Περὶ ταπεινώσεως 
	Λ’. Περὶ διακρίσεως.
	Μ’. Περὶ γνώσεως τῶν αἰσθητῶν.
	Ν’. Περὶ γνώσεως τῶν νοητῶν. 
	Ξ’. Περὶ ἀληθοῦς ἀπαθείας
	Ο’. Περὶ ἀγάπης
	Π’. Περὶ Θεοῦ γνώσεως
	Ρ’. Περὶ φρονήσεως 
	Σ’. Περὶ σωφροσύνης
	Τ’. Περὶ ἀνδρείας 
	Υ’. Περὶ δικαιοσύνης
	Φ’. Περὶ τελείας εἰρήνης τῶν λογισμῶν
	Χ’. Περὶ τῶν θείων γραφῶν ὅτι οὐκ ἔχουσι διαφωνίαν.
	Ω’. Πῶς ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς αἴσθησιν, ἴνα γινώσκῃ τὸ συμφέρον.
	Τοῦ Μακαρίου Συμεὼν τοῦ Μεταφραστοῦ μετάφρασις εἰς τοὺς πεντήκοντα λόγος τοῦ Αἰγυπτίου ἐν κεφαλαίοις ἑκατόν πεντήκοντα.
	Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου, κεφάλαια πρακτικὰ καὶ θεολογικὰ ἑκατὸν πεντήκοντα πέντε.
	Τοῦ Ὁσιωτάτου Πρεσβυτέρου Νικήτα τοῦ Στηθάτου, κεφαλαίων πρακτικῶν
	Ἑκατοντὰς α'.
	Ἑκατοντὰς β', φυσικῶν κεφαλαίων· περὶ τῆς τοῦ νοὸς καθάρσεως.
	 Ἑκατοντὰς γ', Γνωστικῶν κεφαλαίων· περὶ ἀγάπης καὶ τελειώσεως βίου.

	Θεολήπτου Φιλαδελφείας λόγος, τὴν ἐν Χριστῷ κρυπτὴν ἐργασίαν διασαφῶν καὶ δεικνύων ἐν βραχεῖ τοῦ μοναδικοῦ ἐπαγγέλματος τὸν κόπον.
	Τοῦ αὐτοῦ κεφάλαια ἐννέα.
	Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου Μοναχοῦ, λόγος περὶ νήψεως καὶ φυλακῆς καρδίας· μεστὸς οὐ τῆς τυχούσης ὠφελείας
	Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου κεφάλαια πάνυ ὠφέλιμα περὶ ἐντολῶν, δογμάτων, ἀπειλῶν καὶ ἐπαγγελιῶν. Ἔτι δὲ καὶ περὶ λογισμῶν, καὶ παθῶν, καὶ ἀρετῶν, καὶ περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά.
	Τοῦ αὐτοῦ ἕτερα κεφάλαια τρία περὶ μεθηλικιώσεων τῶν ἐν Χριστῷ
	Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐμπαθοῦς ἀλλοιώσεως ἄλλο κεφάλαιον.
	Καὶ ἄλλο· περὶ ἀγαθῆς ἀλλοιώσεως
	Καὶ ἄλλο· περὶ τῶν καθ' ὕπνους πειρασμῶν
	Καὶ ἄλλο· ὅτι ὁ ἐσθίων ἀγάπην ὀφείλει δέχεσθαι τὴν ἐλεημοσύνην κατὰ τρόπους ἑπτά
	Τοῦ αὐτοῦ· εἴδησις ἀκριβής περὶ ἡσυχίας καὶ προσευχῆς· καὶ τῆς πλάνης καὶ τίς ἡ διαφορὰ τῆς θέρμης, καὶ τῆς ἐνεργείας· καὶ ὅτι χωρὶς ὁδηγοῦ εὐχερῶς συνεισέρχεται ἡ πλάνη κεφάλαια δέκα.
	Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἡσυχίας, καὶ τῶν δύο τρόπων τῆς προσευχῆς, κεφάλαια δέκα πέντε.
	Τοῦ αὐτοῦ περὶ τοῦ πῶς δεῖ καθέζεσθαι τὸν ἡσυχάζοντα εἰς τὴν εὐχήν, καὶ μὴ ταχέως ἀνίστασθαι.
	Περὶ τοῦ πῶς δεῖ λέγειν τὴν εὐχήν.
	Περὶ τοῦ πῶς δεῖ κρατεῖν τὸν νοῦν.
	Περὶ τοῦ πῶς δεῖ διώκειν τοὺς λογιομούς.
	Περὶ τοῦ πῶς δεῖ ψάλλειν.  
	Περὶ τῆς διαίτης τοῦ ἡσυχάζοντος.
	Περὶ πλάνης καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν ὑποθέσεων.

	Τί ποιήσει τις ὅτε μετασχηματίζεται ὁ δαίμων εἰς Ἄγγελον φωτὸς καὶ πλανᾶ τὸν ἄνθρωπον;
	Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεσσαλονίκης, λόγος πρὸς τὴν σεμνοτάτην ἐν μοναζούσαις Ξένην, περὶ παθῶν, καὶ ἀρετῶν, καὶ περὶ τῶν τικτομένων ἐκ τῆς κατὰ νοῦν σχολῆς.
	Τοῦ αὐτοῦ δεκάλογος τῆς κατὰ Χριστὸν νομοθεσίας, ἤτοι τῆς Νέας Διαθήκης . 
	Ἐκ τῶν τοῦ αὐτοῦ λόγων ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, ἀπόκρισις, ὅτι τοῖς προηρημένοις ἐν ἡσυχία προσέχειν ἑαυτοῖς, οὐκ ἀσυντελὲς ἔνδον τοῦ σώματος πειρᾶσθαι κατέχειν τὸν οἰκεῖον νοῦν.
	Τοῦ αὐτοῦ περὶ προσευχῆς, καὶ καθαρότητος καρδίας. κεφάλαια τρία. 
	Τοῦ αὐτοῦ κεφάλαια φυσικὰ, θεολογικὰ, ἠθικά τε καὶ πρακτικὰ ἑκατὸν πεντήκοντα.
	Ἁγιορειτικὸς τόμος ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων διὰ τοὺς ἐξ ἰδίας ἀπειρίας, καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἁγίους ἀπειθίας ἀθετοῦντας τὰς τοῦ πνεύματος μυστικὰς ἐνεργείας, κρεῖττον ἤ λόγος ἐν τοῖς κατὰ πνεῦμα ζῶσιν ἐνεργουμένας, καὶ δι ' ἔργων φανερουμένας, ἀλλ ' οὐ διὰ λόγων ἀποδεικνυμένας.
	Τῶν ἐν Μοναχοῖς Καλλίστου καὶ Ἰγνατίου τῶν Ξανθοπούλων μέθοδος, καὶ κανὼν ἀκριβής, περὶ τῶν αἱρουμένων ἡσύχως βιῶναι· περί τε πολιτείας αὐτῶν καὶ ἡλίκων ἀγαθῶν πρόξενος ἡ ἡσυχία καθίσταται, τοῖς λόγῳ μετιοῦσιν αὐτήν· διηρημένη εἰς ἑκατὸν κεφάλαια.
	ά. Περὶ τῆς δι' Ἁγίου Πνεύματος τοῖς πιστοῖς ἐνυπαρχούσης θείας χάριτος.
	β’. Ὅτι χάριν ἐπερωτήσεως ἀδελφοῦ τινος ἐξηπλώθη ἠ παροῦσα τοῦ λόγου ὑπόθεσις.
	γ’. Ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς παρούσης πραγματείας, τὸ μαθεῖν τίς ὁ θεμέλιος τῆς κατὰ Χριστὸν οἰκοδομῆς.
	δ’. Ὅτι ἀρχή τὸ κατὰ τὰς ἐντολὰς τοῦ Σωτῆρος πολιτεύεσθαι, καὶ τέλος, τὸ ἐπανελθεῖν πρὸς τὴν δωρηθεῖσαν ἡμῖν διὰ τοῦ βαπτίσματος χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
	έ. Τίς ἡ χάρις καὶ πῶς ἂν γένοιτο ἡμῖν ταύτης ἐπιτυχεῖν; καὶ τίνα τὰ ταύτης θολοῦντα; καὶ τίνα τὰ ταύτην ἀνακαθαίροντα.
	ς. Ὅτι ἐν μὲν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι δωρεὰν τὴν θείαν χάριν δεχόμεθα, ταύτην δὲ τοῖς πάθεσι συγκαλύψαντες · τῆ τῶν ἐντολῶν ἐκπληρώσει πάλιν ἀνακαθαίρομεν.
	ζ’. Ὅτι δεῖ πάσας τὰς ἐντολὰς μετιέναι· τὸ δὲ πλεῖστον μέρος τῆς ἐργασίας ἀπονέμειν ταῖς τῶν ἄλλων πρώταις .
	ή. Ὅτι ἀρχὴ πάσης θεοφιλοῦς ἐργασίας, ἡ μετὰ πίστεως τοῦ ὀνόματος ἐπίκλησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς ἀνατέλλουσα εἰρήνη καὶ ἀγάπη.
	θ’. Ὄτι δι ’ ἑκάστου τούτων, καὶ ὁμοῦ τῶν τριῶν, ἡ πάντων τῶν ἀγαθῶν σωτηρία ἐπιδαψιλεύεται ἡμὶν.
	ι’. Ὅτι καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν τῷ καιρῷ τοῦ πάθους ταῦτα τοῖς μαθηταῖς κατέλιπεν· ὡσαύτως μετὰ τὴν ἀνάστασιν.
	ιά. Ὅτι ἐν τούτοις τοῖς τρισὶ συνεξύφανται πᾶσαι αἱ ἀρεταί.
	ιδ’. Ὅτι καὶ ἡ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάρις, ἑν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὀνόματι ἐπιβραβεύεται. 
	ιγ’. Ὅτι εἰκότως τοῖς Ἁγίοις ἡμῶν Πατράσι διώρισται προσεύχεσθαι ἡμᾶς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, καὶ παρ ’ αὐτοῦ ζητεῖν τὸ ἔλεος. 
	ιδ́. Ὅτι δεῖ τὴν ἡσυχίαν πρὸ πάντων ἐκλέξασθαι μετὰ τῆς καθόλου ἀποταγῆς τελείαν.
	ιέ. Τίνα τὰ τῆς ἀληθοῦς ὑποταγῆς σημεῖα.
	ις. Ὅτι σὺν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει δεῖ ἐπιμελεῖσθαί σε καὶ τῶν καλῶν ἔργων, ὅπερ ἐστι τὸ α' Κεφάλαιον τοῦ ις' διῃρημένου εἰς δέκα κεφάλαια. 
	Ὅτι ἡ πίστις διπλῆ. τὸ β’. Κεφ. 
	Ὅτι δεῖ εἰρηνικὸν εἶναί σε. τὸ γ’.
	Ἀπερίσπαστον τὸ δ’.
	Ἀμέριμνον τὸ ε’.
	Σιωπηλόν. τὸ ς’
	Ἤσυχον. τὸ ζ’. 
	Εὐχάριστον ἐν παντί. τὸ η’.
	Γινώσκειν τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν. τὸ θ’. 
	Καὶ φέρειν γεναίως τοὺς πειρασμούς. τὸ ι’. 
	ιζ’. Περὶ τοῦ φόβου τῶν ἀρχαρίων, καὶ τῶν τελείων. 
	ιη’. Ὅτι, καιροῦ καλοῦντος, ὀφείλομεν μηδ’ αὐτῆς τῆς ζωῆς ἡμῶν φείδεσθαι, χάριν τῶν ἐντολῶν
	ιθ’. Μέθοδος φυσικὴ περὶ τῆς ἔνδον καρδίας δι ’ είσπνοῆς ῥινὸς εἰσοδοεξόδου, καὶ τῆς μετ ’ αὐτῆς ἐνεργουμένης παρ ’ ἡμῶν προσευχῆς.
	κ’. Περὶ τῆς αὐτῆς. 
	κά. Ὅτι καὶ ὁ θεῖος Χρισόστομος ὡς καὶ ἄλλοι τῶν πάλαι Ἁγίων, διορίζεται προσεύχεσθαι καὶ ἔνδον καρδίας.
	κβ’. Ἔτι περὶ τῆς μετὰ προσευχῆς ἔνδον καρδίας μνήμης τοῦ Ἰησοῦ.
	κγ’. Ὅτι δεῖ καθῆσθαι κατά γε τὸν καιρὸν τῆς προσευχῆς ἐν ἡσύχῳ καὶ ἀφεγγεῖ οἰκίσκῳ.
	κδ’. Ὅτι διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ  ὀνόματος τὸ ἀρέμβαστον τῷ νοΐ ἐπιχορηγεῖται, συνεργεὶ δέ πως καὶ ἡ ῥηθεῖσα μέθοδος, καὶ ἡ καθέδρα.
	κέ. Ὅπως δεῖ διέρχεσθαι τὸ ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἕως τοῦ ὄρθρου διάστημα.
	κς’. Ὅπως τὸν κατ ’ ὄρθρον καιρὸν δεῖ διέρχεσθαι, ἄχρι καὶ τῆς πρωΐας.
	κζ’. Ὅπως ἀπὸ τῆς πρωΐας ἕως τοῦ ἀρίστου.
	κή. Περὶ παραφυλακῆς ἀπὸ τῆς ἀργίας, καὶ ὅτι ἀναγκαῖον τηρεῖν τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν. 
	κθ’. Ἔτι περὶ προσευχῆς, καὶ ὅτι δεῖ προσεύχεσθαι ἀεί.
	λ’. Περὶ τῆς σωματικῆς διαίτης.
	λά. Ὅπως δεῖ κατὰ β’. καὶ δ’. καὶ ς’. τρέφεσθαι 
	λβ’. Ὅπως κατὰ γ’. καὶ έ’
	λγ’. Ὅπως κατὰ ζ’. καὶ περὶ ἀγρυπνιῶν καὶ ὅπως δεῖ ἐσθίειν κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῶν
	λδ’. Ὅπως κατὰ τὰς κυριακὰς, καὶ περὶ ἑτέρων τινῶν καὶ περὶ κόπου καὶ ταπεινώσεως 
	λέ. Ὅπως κατὰ τὰς ἁγίας τεσσαρακοστάς, καὶ μᾶλλον κατὰ τὴν μεγάλην
	λς’. Περὶ διακρίσεως· καὶ ὅτι τῇ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ τιμὴ οὐκ ἔστι, καὶ περὶ ὑποταγῆς
	λζ’. Ὅπως δεῖ διέρχεσθαι τὸ μετὰ τὸ γεῦμα ἄχρι δύσεως, καὶ ὅτι κατὰ τὸν κόπον, καὶ ἡ διανομὴ τῶν θείων χαρισμάτων ἐπιδίδοται.
	λή. Ὅτι μείζων πάσης ἐργασίας ἡ καθαρὰ προσευχή.
	λθ’. Περὶ τῆς ποσότητος τῶν γονυκλισιῶν
	μ’. Ὅτι ἡ τῶν θείων διανομὴ ἐπιχορηγεῖται καὶ κατὰ τὴν ἔξιν, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν φυσικὴν διάθεσιν. 
	μά. Περὶ τῆς τελειοτάτης διακρίσεως καὶ τίς ὁ παρὰ φύσιν ζῶν, τίς ὁ κατὰ φύσιν, καὶ τίς ὁ ὑπὲρ φύσιν.
	μβ’. Ἔτι περὶ διακρίσεως.
	μγ’. Περὶ τροπῆς τῆς πρὸς ἕκαστον· καὶ περὶ τοῦ κλέους τῆς ταπεινώσεως.
	μδ’. Περὶ μετανοίας, καθαρότητος καὶ τελειότητος.
	μέ. Περὶ τῆς α’ τῶν πέντε ἐργασιῶν.
	μς’. Τίς ἡ ἀρχή, καὶ ἡ αὔξησις, καὶ ἡ τελείωσις.
	μζ’. Περὶ τάξεως ἡσυχίας ἀρχαρίων
	μή. Ὅπως διὰ προσοχῆς δεῖ προσεύχεσθαι
	μθ’. Ὅπως παρέδοσαν τὴν προσευχὴν οἱ θεῖοι πατέρες.
	ν’. Ὅτι καὶ ἀπὸ αὐτῶν τῶν Ἀποστόλων εὕρηται μεμυσταγωγημένα πως τὰ ῥήματα τῆς ἱερᾶς προσευχῆς.
	νά’. Ὅτι ἔξεστι καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ποτὲ μὲν ὅλοις τοῖς τῆς προσευχῆς ῥήμασι ποτὲ ἐν μέρει ταύτης προσεύχεσθαι· καὶ μὴ μεταλλάσσειν συνεχῶς τὰ ρήματα
	νβ’. Ὅτι ὁ καρπός, ἔνδον καρδίας προσεύχεσθαι· καὶ δεῖται καὶ χρόνου μακροῦ, καὶ ἀγῶνος, καὶ βίας.
	νγ’. Ὅπως ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρὰν προσευχήν
	νδ’. Περὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς, καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς θέρμης.
	νε’. Ὅτι καὶ ἡ θέρμη διαφόρως ἔργου τῆς καρδιακῆς θέρμης.
	νς’. Τὶ τὸ προσεχῶς ἔργον τῆς καρδιακῆς θέρμης.
	νζ’. Περὶ τοῦ ἐκ τὴς θέρμης προσοχῆς τικτομένου πόθου, καὶ ἔρωτος.
	νή. Περὶ δακρύων, καὶ ἔτι περὶ θείου πόθου
	νθ’. Περὶ τοῦ μὴ ζητεῖν τὰ ὑπὲρ τὸ μέτρον.
	ξ’. Περὶ θερμοῦ ζήλου καὶ τῆς ἐν ἡμῖν θείας ἐμφανείας καὶ τοῦ τῆς χάριτος ἐνυποστάτου φωτισμοῦ.
	ξά. Περὶ ἐνεργείας θείας, καὶ ἐναντίας.
	ξδ. Περὶ διδασκάλου ἀπλανοῦς.
	ξγ’. Περὶ φωτισμοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ψευδοῦς.
	ξδ’. Περὶ φαντασίας ἀπρεποῦς τε καὶ εὐπρεποῦς. 
	ξέ. Ὅτι καὶ ἡ ἀπρεπὴς φαντασία, καὶ ἡ εὐπρεπὴς ἀπόβλητος τοῖς ἁγίοις.
	ξς’. Περὶ νοὸς ψυχῆς καὶ καρδίας καθαρῶν, καὶ τελείων.
	ξζ‘. Ὅπως οἱ Προφῆται ἐφαντάζοντο.
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	Περὶ τοῦ β’ τρόπου.
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