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cuvânt însoțitor

Nu e prima dată când scrisul Părintelui Ioan-Florin Flo-

rescu mă instruiește, mă consolează, mă bine dispune. Ca

cititor, am întotdeauna ceva nou de învățat, ceva întremător

de trăit, ceva de natură să transforme răspunsurile gata-făcute

în pasiune interogativă, în căutare răsplătitoare. Ceea ce, din

păcate, e o experiență rară, când e vorba de alte texte „edi�

ficatoare”, în care, de multe ori, cum o spune și Părintele

Florescu, certitudinile previzibile evacuează „uimirea și

cutremurul”.

Nu vreau să se înțeleagă că textul de față caută „origi�

nalitatea” hermeneutică, sau că e conceput ca o reacție pole-

mică la bibliografia de breaslă. Nu. E vorba doar de un text

viu, neconvențional, în care bunul simț colaborează cu sub�

tilitatea, cu un profitabil curaj investigator, cu experiența pro-

prie și cu dorința de a ajuta. O spusese, cândva, Pavel Evdo-

kimov: riscul unui anumit exces de instituționalizare constă

în transformarea Bisericii dintr-o instanță vindecătoare, într-una

a judecății severe, din ambianță a unei „clinici” duhovnicești,

într-una de tribunal drastic... E un risc cu totul absent din

abordarea autorului de față.

Părintele Florescu știe, ca un profesionist îndrăgostit,

Cartea, reperul sacru al demersului său, dar știe, cu grație, și



 10 Ioan-Florin Florescu

cărțile creativității omenești. Pe neașteptate, în peisaj, apar

Gide, Baudelaire, Lev Tostoi, Rilke, Robert Frost, dar și Lucian

Pintilie, sau Cristi Puiu. Pasaje esențiale din Evanghelie („să-

răcia cu duhul”, procedura eucharistică, „nu ne duce pe noi

în ispită”) sunt reanalizate revelator, cu fidelitate și com�

petență filologică, dar și cu o îmbogățitoare prospețime, de

natură să elimine, din perimetrul credinței pernicioase, la�

tențe de „gândire magică”.

De puține ori mi s-a întâmplat să văd împletindu-se, cu

atâta naturalețe, cateheza cu libertatea spirituală, cu surpriza

(nearogantă) a interpretării, cu experiența de viață și, când

e cazul, cu umorul... Sunt încântat că am avut șansa unei pri-

me lecturi a acestei cărți!

Andrei Pleșu
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precizare

Articolele din volumul de față au apărut într-o primă

formă pe blogul meu, „Jurnal scoțian”, între 2018 și 2021, de

unde și subtitlul care însoțește această așezare a lor într-o

carte: „Din jurnalul unui preot misionar”. Am avut acum oca-

zia să revin asupra lor, refăcându-le pe unele, adăugând al-

tora completări necesare și corectând inerentele stângăcii ale

ritmului diaristic în care le-am scris pe cele mai multe.

Cititorii blogului meu știu deja că e vorba de un jurnal

atipic, în care majoritatea articolelor sunt mici exegeze la

Evanghelii, comentarii teologice și texte de atmosferă misio-

nară, la care se adaugă, din când în când, povestiri și câteva

evocări circumstanțiale. Mulțumesc Editurii Doxologia a Mi-

tropoliei Moldovei și Bucovinei pentru invitația de a le aduna

acum într-o carte, după ce, în 2017, am publicat la Editura

Polirom o antologie din textele de blog scrise până atunci.

Mulțumesc, de asemenea, domnului Andrei Pleșu, atât

pentru indulgența cu care a citit manuscrisul aflat încă în

lucru, cât și pentru cuvântul-înainte care semnalează volu�

mul meu cu o generozitate încurajatoare.

E o coincidență fericită că această carte apare în Anul oma-

gial al pastorației românilor din afara României, de aceea o dedic,

dimpreună cu toată gratitudinea mea, comunității române
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din Edinburgh și împrejurimi, pe care, până la venirea unui

paroh destoinic, o slujesc cu nevrednicie ca preot misionar.

Credința și eforturile multiple ale membrilor ei au făcut po-

sibile înființarea și activitatea primei parohii românești din

capitala Scoției.

Ioan-Florin Florescu

preot misionar, Edinburgh
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drumul. o poveste din Hebride

Dac  m-ar întreba cineva ce-mi place cel mai mult i
mai mult pe lumea asta, a  r spunde f r  ezitare: dru-
murile! Nu exist  promisiune mai mare ca drumul i
împlinire mai deplin  ca a c l torului. Singurul meu
regret e c  nu le pot urma pe toate, „drumul pe care n-am
apucat”, ca în celebra poezie a lui Robert Frost.

De aceea, personajul meu preferat din pove tile cu
F t-Frumos e calul. Mi-ar pl cea s  in odat  o conferin
despre calul lui F t-Frumos, dar, de obicei, oamenii a -
teapt  ca preo ii s  le spun  lucruri serioase, nu basme.

F t-Frumos e viteaz, neînfricat, de tept, dar, nu tiu
dac  a i observat, numai calul tie drumul. „ ine-te bine,
st pâne, mai avem un hop i ajungem în ara lui tine-
re e f r  b trâne e i via  f r  de moarte!” Te i ener-
veaz  cum toat  gloria se duce la F t-Frumos, iar calul
prime te o traist  cu ov z i o b taie pe grumaz: mersi,
prietene!

Dar cu calul se mai întâmpl  ceva, i, de fapt, asta
mi-l face cel mai simpatic: cal b trân, el tie c  ara lui
tinere e f r  b trâne e i via  f r  de moarte nu exist
i c  orice dumbrav  din care sar iepura i dr g la i e o

vale a plângerii. ara dup  care tânje te st pânul s u nu-i
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hat cu împ r iile omene ti i nici drum de cal, ci îns i
Gr dina cea ve nic fericit  a Inorogului, la care se ajunge
pe drumul încerc rii credin ei, al lep d rii de sine i al
înstr in rii de lume. De aceea, calul îi ofer  lui F t-Fru-
mos tocmai acest drum ini iatic, sub pretextul înso irii
lui în c utarea unei ri iluzorii. Dar am zis c  nu se cade
unui preot s  povesteasc  basme, a a c-ar fi cazul s  m
întorc la credin .

Credin a Sfântului Brendan a fost drumul. Brendan
C l torul a fost un faimos c lug r irlandez de la înce-
putul secolului al 6-lea, când c lug rii tiau Psaltirea pe
de rost i înc  nu inventaser  ampania. Dup  ce i-am
citit biografia, l-am iubit atât de mult încât am vrut s -l
pun hramul parohiei mele misionare de la Edinburgh
i s -mi iau ca armoarii o barc , dar pe urm  am visat-o

pe Sfânta Triduana, iar eu nu rezist unei fete care mi se
arat  în vis (tot o c l toare i ea, o imigrant  de origi-
ne greac ).

Brendan era stare ul unei m n stiri prospere de pe
coasta de sud-vest a Irlandei i ar fi avut toate condi iile
s  r mân  pentru restul vie ii în chilia sa, copiind de trei
sute de ori Noul Testament, dar nimic nu se pune cu
cheful de drum al c lug rilor cel i. Un alt c lug r c l -
tor, vizitându-l într-o zi, i-a povestit c , în drumurile sale
prin Hebride, ar fi descoperit Insula Paradisului (pe care
a numit-o „P mântul F g duin ei al celor Sfin i”), iar
Brendan l-a crezut pe loc. Câteva zile mai târziu, i-a
îmbarcat ucenicii într-o currach, o corabie pesc reasc
tradi ional , construit  din arcuri de lemn acoperite cu
piei de vit , plecând în c utarea Paradisului i navigând
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vreme de apte ani din insul  în insul  i din aventur
în aventur .

Mult  vreme s-a crezut c  o asemenea c l torie, pen-
tru acele timpuri, nu putea fi decât o legend , pân  când
un renumit explorator din secolul 20, Tim Severin, i-a
f cut o ambarca iune identic , navigând cu ea din Ir-
landa pân  pe coasta de est a Canadei.

Timp de apte ani, barca lui Brendan func ioneaz  ca
un fel de biseric  plutitoare pe imensitatea oceanului,
înfruntând furtunile i acostând din când în când la lima-
nul unor insule ospitaliere, în special cu ocazia marilor
s rb tori religioase. Navigatorii privegheaz , se roag ,
se canonesc i duc o via  mai degrab  de pustnici decât
una de marinari. Evident c  drumul e pres rat cu pri-
mejdii, dar i cu minuni nemaiv zute. Brendan desco-
per , în sfâr it, Insula Paradisului, dar un sfânt pe care-l
întâlne te la marginea unui râu ce o str bate îi cere s  se
întoarc  de unde a venit: „Iat  p mântul pe care l-ai c -
utat mult  vreme. Nu ai putut s  îl g se ti îndat , fiind-
c  Dumnezeu a vrut s  î i arate diferitele Sale taine în
marele ocean. Întoarce-te deci în p mântul na terii tale
(...) C ci se apropie zilele petrecerii tale, ca tu s  dormi
împreun  cu p rin ii t i. (...) Acest râu pe care îl vede i
împarte aceast  insul . A a cum v  apare acum, plin  de
roade, a a r mâne în orice timp, f r  vreo umbr  a mor-
ii. C ci lumina ei este Christos”*.

*  C l toria Sfântului Abate Brendan, edi ie îngrijit , traducere i
note de Emanuel Grosu, studiu introductiv de Corin Braga, Poli-
rom, 2018.
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De ce spuneam c  l-am iubit atât de mult pe Sfântul
Brendan? Deoarece b nuiesc c  a tiut de la bun început
c  nu poate exista niciun paradis terestru, nicio Insul
a Paradisului, dar, precum calul lui F t-Frumos, a g sit
în aceast  poveste pretextul unei pedagogii duhovnice ti
a înstr in rii i mobilul unei neîncetate peregrin ri spi-
rituale pe un drum al credin ei prin „marele ocean de
taine” al lui Dumnezeu. Scopurile drumului sunt c u-
tarea neobosit  a mântuirii, edificarea virtu ilor, desprin-
derea de confortabilele „ rmuri” terestre i înfrunta-
rea încerc rilor, iar la cap tul lui nu se afl  vreo insul ,
ci îns i Împ r ia lui Dumnezeu dinl untrul nostru
(Luca 17,21).

Într-un alt col  de lume, cam în aceea i perioad , po-
vestea se repet , de i în cu totul alt context. Mai ave i chef
de un remake?

O m n stire înfloritoare din de ertul Egiptului este
distrus  de atacurile p gânilor. Sfintele odoare sunt je-
fuite, biserica profanat , mul i c lug ri uci i, iar cei care
scap  cu via  sunt pe cale s - i piard  credin a: unde
este Dumnezeul nostru? Unde sunt f g duin ele Sale?
Unde Îi sunt minunile i puterea?

Moment în care intervine un b trânel providen ial,
genul de gur -spart  pe care-l rogi s  r mân  în camera
sa când ai musafiri la mas , i le spune: „Fra ilor, prea
ne lipisem inimile de desf t rile locului acestuia i am
uitat de mântuire. Ceea ce s-a întâmplat e un semn c
trebuie s  l s m totul balt  i s  ne înstr in m de locul


