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A B R E V I E R I 

Vechiul Testament 

Gen – Geneza (Facerea) 

Ex – Exodul (Ieşirea) 

Lev – Leviticul 

Num – Numerii/Numerele 

Dt – Deuteronomul 

Ios – Iosua (Iisus Nave) 

Jud – Judecători 

Rut – Rut 

1-2 Sam – 1-2 Samuel (= 1-2 Rg LXX) 

1-2 Rg – 1-2 Regi/ Împăraţi (= 3-4 Rg 

LXX) 

1-2 Cr – 1-2 Cronici (Paralipomena) 

Esd – Esdra (Ezra) 

Neh – Neemia 

Tob – Tobia 

Idt – Iudita 

Est – Estera 

Iob – Iob (Iov) 

Ps – Psalmii 

Prov – Proverbe (Pilde) 

Qoh – Eclesiast (Qohelet) 

Ct – Cântarea Cântărilor 

Înţ – Înţelepciunea lui Solomon 

Sir – Ecclesiasticul (Înţ. lui Iisus Sirah) 

Is – Isaia 

Ier – Ieremia 

Lam – Plângerile lui Ieremia 

Bar – Baruh 

Ez – Ezechiel 

Dan – Daniel 

Os – Osea 

Ioel – Ioel 

Am – Amos 

Abd – Abdia (Avdie / Obadia) 

Iona – Iona 

Mih – Miheea (Mica) 

Nah – Naum 

Hab – Habacuc (Avacum) 

Sof – Sofonia (Ţefania) 

Ag – Ageu (Hagai) 

Zah – Zaharia 

Mal – Malahia 

1, 2 Mac – 1-2 Macabei 

Noul Testament 

Mt – Matei 

Mc – Marcu 

Lc – Luca 

In - Ioan 

Fap – Faptele Apostolilor 

Rom – Romani 

1, 2 Cor – 1-2 Corinteni 

Gal – Galateni 

Ef – Efeseni 

Fil – Filipeni 

Col – Coloseni 

1, 2 Tes – 1-2 Tesaloniceni 

1, 2 Tim – 1-2 Timotei 

Tit – Tit 

Flm – Filemon 

Evr – Evrei 

Iac – Iacob 

1, 2 Pt – 1-2 Petru 

1-3 In – 1-3 Ioan 

Iuda – Iuda 

Ap – Apocalips 
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INTRODUCERE 

Cu mult timp înainte de a fi o carte, exercițiile spirituale ale Sfântului Ignațiu de Loyola 

au fost o experiență. Încă de la prima ei publicare, în 1548, și până astăzi, fiind o „carte 

trăită înainte de a fi scrisă”1, scriitura Exercițiilor continuă să rămână secundară experienței 

propriu-zise a „dării” / „primirii” exercițiilor spirituale, adică a trăirii nemijlocite a unei 

experiențe duhovnicești a cărei fascinație și eficacitate continuă să convingă, peste secole, 

suflete de toate calibrele să se caute pe sine prin Dumnezeu și pe Dumnezeu în sine, pentru 

a-l găsi în toate cele înconjurătoare. De altfel, însuși structuralistul Roland Barthes observă 

memorabil că scrierea ignațiană nu aparține literaturii „spunerii”, ci aceleia a „facerii”2. 

De aceea, exercițiile spirituale trebuie înțelese întotdeauna în dubla lor accepțiune (și 

identitate): una este îndeletnicirea exercițiilor spirituale (a cărei geneză și dezvoltare 

succesivă poate fi identificată, cu oarecare precizie, în diverse stadii ale vieții spirituale a 

Sfântului Ignațiu), alta este cartea Exercițiilor (care este subsecventă îndeletnicirii și este 

un instrument de lucru pentru aceasta). Unul dintre lucrurile cele mai certe în geneza 

fenomenului exercițiilor este faptul că ele au fost „date” și „primite” înaintea conceperii, 

scrierii și tipăririi efective a cărții: cartea s-a alcătuit, treptat, pe baza acestei interacțiuni a 

autorului cu însăși materia ei.  

Încă de la începutul convertirii sale, Ignațiu „a experimentat o schimbare a inimii care 

l-a făcut să se îndrăgostească de oameni și de Dumnezeu și să fie la fel de dornic ca mireasa 

din Cântarea Cântărilor să povestească și altora minunile acestei iubiri”3, după cum 

remarcă G. Ganss: parcurgerea exercițiilor este echivalentă unui proces continuu de 

îndrăgostire de Dumnezeu și de creația lui, iar această dorință de împărtășire a unei iubiri 

de necuprins este tocmai motorul care pune în funcțiune deopotrivă „darea” și, mai apoi, 

scrierea exercițiilor. Atât descoperirea acestei iubiri, cât și dorința împărtășirii ei sunt 

rezultante ale unui proces continuu de căutare a voinței lui Dumnezeu, proces pe care 

Ignațiu îl percepe ca pe un pelerinaj perpetuu: dorința de cunoaștere a divinității este o 

 
1 Marius Taloș, „Introducere” la Exerciții spirituale, în Ignațiu de Loyola, Istorisirea pelerinului. Jurnalul 

mișcărilor lăuntrice. Exerciții spirituale, traducere și note de Antoaneta Sabău, Iulian Budău, Marius Taloș, 

introduceri de Marius Taloș, Polirom, Iași, 2007, p. 179. 
2 Cf. Roland Barthes, „Préface”, St. Ignace de Loyola, Exercises Spirituels, Union Générale d’Editions, Paris, 

1972, pp. 5-53. 
3 George Ganss, „The Authentic Spiritual Exercises of St. Ignatius: Some Facts of History and Terminology 

Basic to Their Functional Efficacity Today”, Studies in the Spirituality of the Jesuits, vol. I, no. 2, November 

1969, p. 4.  
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experiență mereu dinamică, asimptotică, care se circumscrie unui context de profundă 

reverență și neastâmpăr spiritual, ce face din primitorul exercițiilor (numit exercitant) un 

veșnic pelerin care trăiește din speranța supranaturală a „ajungerii” la o țintă a pelerinajului 

care nu se află aici, pe pământ, în chronos (xρόνος), ci Dincolo, în cer, în kairos (καιρός). 

Ignațiu se numește pe sine pelerin atunci când, la peste treizeci de ani de la convertire, își 

dictează autobiografia secretarului său Luis Gonçalves da Camara: faptul că însăși această 

autobiografie va primi titlul Istorisirea pelerinului confirmă și întărește această percepție 

a vieții spirituale ca pelerinaj continuu care definește asceza și mistica ignațiană.  

Așadar, a trăi o viață spirituală înseamnă a asuma această condiție aspră de pelerin, cu 

toate încercările și neprevăzutul acesteia. Faptul că, înainte de toate, exercițiile sunt praxis 

(πράξις) face din ele o formulă extraordinar de maleabilă pentru abordarea acestui 

pelerinaj: concret, există tot atâtea moduri de a trăi exercițiile câți exercitanți există. Căile 

inventariate de pelerinul Ignațiu pentru „atacarea” acestei rute de pelerinaj sunt propuneri, 

nu impuneri, adică repere, nu soluții obligatorii și singulare: libertatea exercitantului 

lucrează neobosit la defrișarea potecilor, la ridicarea de poduri peste vâltori ce par de 

netrecut, la escaladarea unor versanți periculoși. Pentru Ignațiu, viața spirituală este tocmai 

această îndrăzneală și această obstinație de a-l căuta pe Dumnezeu în toți și în toate, în 

acest pelerinaj pământesc, care nu este un parcurs căldicel către un devoționism 

sentimentalist, ci aventurarea pe cele mai primejdioase drumuri care duc spre Adevăr. Sau, 

cum va spune N. Steinhardt la 500 de ani după Ignațiu, exprimând formidabil un fel de crez 

nescris (chiar dacă anacronic) al exercițiilor spirituale, „creștinismul dă pace, liniște și 

odihnă – dar nu serbede și monotone, ci pe calea aventurii celei mai temerare, a luptei 

neîncetate, acrobației celei mai riscante. Un trapez la mare înălțime – și nicio plasă 

dedesubt”4. Această ferventă și vie căutare a Adevărului este mijlocită și transfigurată de 

refuzul alinierii la exterioritate și la instalarea în fotoliul certitudinii, propunând o aventură 

a resetării convingerilor, prin întâlnirea omului-Dumnezeu: întâlnire care declanșează 

nevoia de a-l cunoaște și de a-l urma, nu imitându-l mecanic, ci participând necondiționat, 

prin alegere liberă, la această provocatoare kerigma (κήρυγμα).  

 
4 Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, postfață și repere biobibliografice de Virgil Bulat, Editura Mănăstirii 

Rohia, Rohia, 2005, p. 181. 
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Faptul că precondiția esențială a căutării lui Dumnezeu este cunoașterea și acceptarea 

de sine nu este o descoperire a spiritualității ignațiene, el este remarcat de timpuriu încă de 

Părinții răsăriteni și apuseni ai Bisericii (vedem urme ale acestei intuiții în apophthegmata 

[ἀποφθέγματα] pline de tâlc ale eremiților Patericului, în logia [λόγια] întregii Filocalii, în 

sondările psihologiei credinței avant la lettre ale Sfântului Augustin ș.a.) și transcris la un 

nivel de detaliu net superior scriiturii ignațiene chiar de mistica spaniolă contemporană lui 

Ignațiu (Sfinții Ioan al Crucii și Tereza de Ávila). Meritul lui Ignațiu este de a fi oferit 

posibile căi concrete de abordare a traseului către această cunoaștere de sine și de 

Dumnezeu, fără a elabora definiții înaltă de teologie spirituală, ci arătând că accesibilitatea 

contemplației poate fi direct proporțională cu generozitatea cu care sufletele se pun în 

slujba lucrării duhovnicești. Pentru Ignațiu nu există două feluri de viață (viața în lume și 

viața spirituală), care, în cel mai bun caz, se mai intersectează din când în când, planificat 

sau nu: a trăi înseamnă tocmai a avea viață spirituală, a fi în contact permanent și conștient 

cu veșnicia și cu Dincolo, în vreme ce a supraviețui înseamnă a te lăsa trăit de viață, prins 

în vâltoarea inexorabilă a lui aici și acum. Exercițiile nu sunt un manual de supraviețuire 

sau de „descurcare” în jungla lumii, ci o propunere de viață trăită plenar și onest, în lumina 

vieții și învățăturii lui Cristos-prieten.      

Lucrarea de față își propune să comenteze etapele exercițiilor ignațiene văzute ca  

pelerinaj ce poate fi recomandat omului modern drept soluție de vindecare a dezrădăcinării 

lui progresive din sensul fundamental al vieții, care este îndumnezeirea, sens căzut în 

desuetudine, dar după care, paradoxal, omul continuă să fie înfometat, chiar dacă 

Dumnezeu nu mai face parte din peisajul cotidian al Occidentului de secol XXI. Cum 

indicatoarele de traseu ale acestui pelerinaj suportă adaptarea la exigențele limbajului 

spiritual contemporan, rămânând totodată fidele indicațiilor „magisteriale” ale autorului 

exercițiilor, vom arăta că parcursul exercițiilor poate funcționa ca drum de vindecare a 

percepției de sine deformate a ființei postmoderne, în vederea eliberării de pastișele 

manualelor de dezvoltare personală de factură New Age și a identificării unei direcții 

sănătoase de viață, care face posibil altruismul bucuriei împreună cu celălalt și al dăruirii 

gratuite de sine.   
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