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Ordinului iezuit, fald de care mi simt deopotrivd
mdndru qi nedemn c[ ii aparfin.
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IZVOARE NESECATE

Un volum de exerci{ii spirituale
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REALITATEA



CONCTUZIA

irni imaginez ci ast5zi voi muri.

l{og si fiu lSsat singur o vreme pi scriu un fel
rlc tcstament pentru prietenii mei, in care punctele
unniltoare ar putea servi drept titluri de capitole:

l. Lucrurile pe care le-am iubit in viaE5...

Lucrurile pe care le-am gustat...

cele pe care le-am privit...
mirosit...
auzit...

atins...

2. Am pre;uit aceste experienEe...

J. Aceste idei mi-au adus eliberarea...

4. Am depi,sit aceste credinge...

5. M-am ghidat in viagi dupi aceste

convingeri...



6.

7.

Am tr[it pentru aceste lucruri...

Am dobandit aceste inEelegeri in gcoala

viegii:

inEelegeri asupra lui Dumnezeu,
asupra lumii,
a naturii umane,
a lui Iisus Hristos,
a iubirii,
a religiei,
a rugXciunii...

Mi-am asumat aceste riscuri
gi am cochetat cu aceste pericole...

Aceste suGringe m-au format...

Viaga m-a invigat aceste lecgii...

Aceste influenEe mi-au modelat viaqa..'
(persoane, ocupalii, cdrEi, evenimente... )-

Aceste scrieri sfinte mi-au luminat calea...

Lucrurile acestea le regret...

Acestea sunt reugitele mele in viagi...
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8.

9.

10.

11.

n.
t3.

14.

15. Aceste persoane ocupX un loc sacru in inima
mea...

16, Acestea sunt dorinfele mele neimplinite...

Aleg un sfArgit pentru acest document:
un poem - al meu sau al altcuiva;
sau o rugXciune;
un desen sau o imagine dintr-o revistX;
un text dintr-o scripturfl;
sau orice altceva consider a fi
o concluzie adecvatd pentru testamentul
meu,
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VACANTA

i!.rlmi imaginez ci me retrag intr-un loc izolat
pentru a-mi oferi darul solitudinii,
intrucAt solitudinea este momentul in care vdd

lucrurile aga cum sunt.

Care sunt micile lucruri din viagl
pe care solitudinea le-a amplificat prea mult?...

Care sunt lucrurile cu adevirat importante
pentru care imi gisesc prea pufin timp?...

Solitudinea este vremea pentru a lua decizii...

sau pentru a mX gAndi din nou...

la acest punct de cotiturd din viaga meal

HotSrdsc acum
ce fel de zivafi aceasta:

Va fi o zi de acgiune?



i.rto.*"r. o list5 cu lucrurile pe care vreau si
le fac astdzi...

Va fi pi o zi in care sd fiu
fir5 efortul de a reupi,

de a face lucruri,
de a aduna sau a avea,

ci doar de a fi?

Viaga mea nu va inflori
dacd nu invig arta de a sta, pur pi simplu,

de a,,irosi timpul" in mod creativ.

HotXrisc cdt timp s[ aloc jocului...

pasiunilor zadarnice gi neproductive...
t5cerii... intimit[1ii... odihnei...

$i m5 intreb ce voi gusta ast[zi...

ce voi atinge...
mirosi...
asculta...

vedea...

AVENTURA

irni imaginez c5. sunt de fa;d
atLrnci cAnd Iisus il tntAlnepte pentru prima
dati pe Petru

,si il numegte Piatrd. (Ioan I:40-42)

Stau lAngi malul lacului
cAnd il inspir5 pe Petru, Andrei, Iacob ,si Ioan
si devind pescari de oameni. (Matei 4:I8.ZZ)

Md duc in locul unde se strAng ddrile
ca sd il aud cum il cheamd pe Matei
pi pentru a fi martor la ce a urmat. (Matei 9:9)

Sunt de fapd

atunci cAnd ingerul ii impdrtdgegte Mariei des-

tinul sdu. (Luca 1:76.38)

Vid cum Domnul ?nviat o trimite pe Maria in
misiune. (loan 20:1 1-18)



CAnd Vocea il cheam[ pe Pavel

in cfllXtoria sa cdtre Damasc,

eu merg al5turi de el. (Faptele Apostolilor
9:22'76)

Privesc cum se desfXgoari aceste scene'

nu ln trecut,
ci acum.

Nu privesc pur gi simplu,

ci interacgionez...
iau parte la ele...

Scriu povestea propriei chemiri
in Biblia mea...

Pentru ca fiecare verset'

fiecare cuvdnt, fiecare ftazd' s5' capete ingeles

personal...

iluirit 
"pe 

Petru in celula sa, inainte de

execulie.
El privegte in urmd Ia ziuain care Iisus l-a

chemat...
la lucrurile pe care 1e-a vXzut... ,si inv5Eat...

gi simgit... de atunci,
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- la ce fel de muncd gi de vial5 ar fi trdit
dacd nu l-ar fi intAlnit pe Iisus...

- la contrastul dintre realititile de azi
gi iluziile de ieri...

Privesc 9i eu in urm5,
ca pi Petru,
La ziuain care Iisus m-a chemat.

Apoi Petru igi impdrt[pegte simg[mintele
la gAndul cd mdine trebuie si moar[...

Chemarea este inc5 vie.
ir,ln trecare zr, ea ma poarta

cdtre zilri necunoscute, care mi se relevd

abia dupi ce le trXiesc.

La ce am fost chemat ieri?

Vocea care i-a vorbit lui Petru pe malul lacului
pi Mariei la mormAnt
O aud cum imi zice:

,,Vino... te voi trimite."
Pare cd aud acele cuvinte
rdsundndu-mi in inimX in mod repetat...



Nu ptiu ce mX cheamd sX fac,

ins5 recunosc vocea

;i ii dau rXspunsul meu... VENIREA

Evenimentele istorice au fost controlate
pentru venirea mea in aceaste lume
nu mai pugin decAt pentru venirea
MAntuitorului.
Momentul trebuia sd fie perfect...

locul trebuia sd fie potrivit...
circumstantele pregdtite...

tnainte de a md putea naite.

Dumnezeu a ales p5ringii Fiului S[u
pi i-a inzestrat cu personalitatea necesarl
pentru ca acel Copil si se poatX nagte.

Vorbesc cu Dumnezeu despre birbatul
femeia pe care i-a ales

si imi fie pirinEi...
gi realizez cX trebuiau s[ fie
tntocmai genul de oameni care sunt
pentru ca eu sX pot deveni
ceea ce Dumnezeu mi-a hdrizit s[ fiu.
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