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IN MEMORIAM

ARHIEPISCOPUL EFTIMIE LUCA 

A TRECUT LA DOMNUL

~naltpreasfin]itul P\rinte Eftimie Luca, Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului,
s-a mutat la Domnul, pe 4 noiembrie. Peste doar câteva zile, `n data de 9 noiem-
brie, ierarhul ar fi `mplinit 100 de ani.

~naltpreasfin]itul P\rinte Arhiepiscop Eftimie s-a n\scut pe 9 no-

iembrie 1914, `n satul Schitul, comuna Hangu (ast\zi comuna Ceah-

l\u), jude]ul Neam], din p\rin]ii Dimitrie [i Elena Luca. ~n perioada

1921-1928, a urmat [coala primar\ `n satul natal. Dup\ absolvire,

a urmat cursurile {colii de cânt\re]i din Ia[i. La vârsta de 20 ani a

fost `nchinoviat la M\n\stirea Slatina, jude]ul Suceava [i, ca frate de

m\n\stire, s-a `nscris la Seminarul Teologic Monahal de la M\n\s-

tirea Cernica, pe care l-a absolvit `n 1941. ~n 1945 se `nscrie la Fa-

cultatea de Teologie de la Suceava, cursuri universitare, pe care avea

s\ le finalizeze la Institutul Teologic Ortodox din Bucure[ti `n

1949, unde va ob]ine titlul de licen]iat `n Teologie, cu calificativul

„Magna cum laude”.

~ntre timp a fost tuns `n monahism la M\n\stirea Ciolanu, ju-

de]ul Buz\u, hirotonit ierodiacon, `n 1941, [i ieromonah, `n 1947.

Pe 1 aprilie 1949, i s-a `ncredin]at st\re]ia M\n\stirii Bistri]a-Neam]

pe care avea s\ o conduc\ cu iscusit\ m\iestrie pân\ `n 1966, iar

`ntre anii 1951 [i 1960, concomitent cu slujirea de stare] al M\n\stirii

Bistri]a, a func]ionat ca exarh al m\n\stirilor din Eparhia Romanului

[i Hu[ilor. ~n aceast\ calitate s-a ocupat de reorganizarea vie]ii mo-

nahale, atât pe linie gospod\reasc\, cât [i de tr\ire spiritual\. ~n 1966

este `n\l]at la rangul de arhimandrit [i numit stare] la M\n\stirea

„Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava, unde ini]iaz\ lucr\ri de restau-

rare la Catedrala „Sfântul Gheorghe”, la st\re]ia [i chiliile din incinta

m\n\stirii. Buna gospod\rire a celor dou\ m\n\stiri pe care le-a con-

dus timp de peste 22 de ani, grija pentru desf\[urarea activit\]ilor c\-

lug\re[ti potrivit a[ez\mintelor m\n\stire[ti, precum [i experien]a [i me-

ritele adunate de-a lungul anilor prin `mplinirea diferitelor respon-

sabilit\]i au f\cut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
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s\-i acorde demnitatea de Arhiereu-Vicar al Eparhiei Romanului [i

Hu[ilor, fiind hirotonit `n ziua de 30 ianuarie 1972.

Timp de [apte ani, a secondat la conducerea eparhiei pe Prea-

sfin]itul Episcop Partenie Ciopron [i, dând dovad\ de adev\rat\ vie-

]uire `n Hristos [i vrednicie pilduitoare, a fost ales [i instalat ca Episcop

titular al Eparhiei Romanului [i Hu[ilor, pe 23 aprilie 1978. Activitatea

~naltpreasfin]iei Sale `nsumeaz\ rezultate deosebite [i binecuvân-

tate, ca un crez `mplinit prin cuvânt [i fapt\. Sunt ani deosebi]i, ani

de munc\, iar roadele acestor nevoin]e se v\d `n mul]imea de m\n\s-

tiri [i schituri noi, biserici parohiale [i filiale `n\l]ate din temelie sau

renovate; restaurarea `n `ntregime a Catedralei Arhiepiscopale [i a

picturii murale realizat\ `n secolele al XVI-lea [i al XVII-lea, acope-

ri[ul fiind reconstruit `n stilul moldovenesc [tefanian; restaurarea

cl\dirilor din incinta Centrului eparhial [i a clopotni]ei, restaurarea

casei „Veniamin Costachi”, consolidarea fabricii de lumân\ri, amena-

jarea unui paraclis cu hramul „Sfântul Cuvios Antipa de la Cala-

pode[ti”; redeschiderea Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe”,

amenajarea pentru bunurile bibliofile [i obiectele de art\ veche

bisericeasc\ colectate de la parohii, a complexurilor muzeistice de la

Centrul eparhial [i M\n\stirea Bogdana. Toate acestea arat\ energia

investit\ de ~naltpreasfin]ia Sa `n lucrarea de gospodar des\vâr[it.

Cuvintele de `nv\]\tur\ adresate clerului [i credincio[ilor cu ocazia

vizitelor pastorale, la hirotonii, la conferin]e preo]e[ti, pastoralele,

num\rul impresionant de articole publicate `n revistele central-bise-

rice[ti [i mitropolitane, `n diferite publica]ii [i reeditarea revistei

de teologie, cultur\ [i spiritualitate a eparhiei, intitulat\ „Cronica Ro-

manului”, sunt parte din str\daniile ~naltpreasfin]iei Sale la via]a

cultural\ a eparhiei.

Prin hot\râre sinodal\, `ncepând cu data de 13 septembrie 2009,

eparhia a fost ridicat\ la rangul de arhiepiscopie, Preasfin]itul P\-

rinte Eftimie devenind Arhiepiscop al Romanului [i Bac\ului.

*
Trupul ne`nsufle]it al regretatului arhiereu a fost depus, pe 4 no-

iembrie, `n Catedrala Arhiepiscopal\ din Roman, pentru ca to]i preo]ii,

monahii [i credincio[ii care l-au cunoscut s\ poat\ veni pentru a-i

aduce un ultim omagiu. Cunoscut tuturor ca fiind ierarhul „cel Bun”,

cu suflet mare, cu dragoste [i râvn\ pentru Biserica lui Hristos, pe
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care a slujit-o peste 80 de ani, ~naltpreasfin]ia Sa las\ `n cugetul tu-

turor celor care l-au cunoscut amintiri frumoase, compasiune [i mult\

dragoste.

Slujba de `nmormântare, precedat\ de Sfânta Liturghie, a fost s\-

vâr[it\ pe 6 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopal\ „Sfânta Cuvi-

oas\ Parascheva” din Roman. ~n cadrul acesteia, personalitatea celui

mai vârstnic ierarh din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

a fost evocat\ prin cuvânt\rile Preafericitului P\rinte Daniel, Patriar-

hul Bisericii Ortodoxe Române, IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Mol-

dovei [i Bucovinei, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcop-Vicar al Arhiepis-

copiei Romanului [i Bac\ului, pe care le red\m `n cele ce urmeaz\.
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UN IERARH ~N}ELEPT, HARNIC {I DARNIC:

ARHIEPISCOPUL EFTIMIE AL ROMANULUI 

{I BAC|ULUI (1914-2014)1

„Am aflat cu mult\ durere `n suflet de trecerea din aceast\ via]\,

`n ziua de 4 noiembrie 2014, a ~naltpreasfin]itului P\rinte Eftimie,

Arhiepiscopul Romanului [i Bac\ului, ierarh venerabil al Sfântului

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, arhip\stor misionar [i harnic,

ap\r\tor `n]elept al tradi]iei ortodoxe române[ti [i al monumentelor

istorice biserice[ti.

Decedat la venerabila vârst\ de aproape 100 de ani (f\r\ cinci

zile), Arhiepiscopul Eftimie Luca a fost unul dintre cei mai longevivi

ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, `n general, [i ai Arhiepiscopiei

Romanului [i Bac\ului, `n special.

N\scut pe data de 9 noiembrie 1914, `n satul Schitul, comuna

Hangu, azi comuna Ceahl\u, a devenit din tinere]e monah, diacon [i

preot slujitor, f\când parte dintr-o genera]ie de harnici slujitori ai

Bisericii noastre, fiind coleg la Seminarul Teologic de la Cernica [i

la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti cu fericitul `ntru

pomenire Patriarh Teoctist, cu Arhiepiscopul Gherasim Cristea, pre-

cum [i cu Arhimandri]ii Sofian Boghiu [i Grigorie B\bu[.

~n vremuri grele a condus M\n\stirile Bistri]a-Neam] [i Sfântul

Ioan cel Nou de la Suceava, cu mult\ `n]elepciune [i h\rnicie. La re-

comandarea Mitropolitului Moldovei [i Sucevei Iustin Moisescu, a

devenit arhiereu vicar al Episcopiei Romanului [i Hu[ilor (pe 30 ia-

nuarie 1972), ajutându-l la conducerea istoricei eparhii pe Episcopul

Partenie Ciopron.

Dup\ ce a fost `ntronizat ca Episcop al Romanului [i Hu[ilor

(pe 23 aprilie 1978), s-a `ngrijit mult de eparhia sa, restaurând ve-

chile biserici [i zidind altele noi, `n timpurile când institu]ia Bisericii

1  Mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, la slujba de `nmormântare a

Arhiepiscopului Eftimie al Romanului [i Bac\ului, s\vâr[it\ `n Catedrala Arhiepis-

copal\ „Sfânta Cuvioas\ Parascheva” din Roman, joi, 6 noiembrie 2014.
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a cunoscut multe `ngr\diri [i umilin]e. Statornicia sa `n credin]\ l-a

ajutat s\ slujeasc\ Biserica `n vremuri grele, `n contextul ostil religiei

din vremea regimului comunist, plin de restric]ii [i presiuni asupra

vie]ii Bisericii. Ca episcop al Eparhiei Romanului a reu[it, cu r\b-

dare constant\ [i `n]elepciune practic\, s\ p\streze [i s\ promoveze

credin]a cre[tin\ [i cultura româneasc\ din aceast\ istoric\ zon\ a

Moldovei.

A ref\cut, `n decursul anilor, Catedrala arhiepiscopal\ de la Ro-

man, ctitoria Domnitorului Petru Rare[, redându-i frumuse]ea de

alt\dat\ prin `mpreun\-lucrarea cu mari arhitec]i, restauratori [i pictori

(Ci[migiu, Bal[, Grimalschi [.a.), dup\ ce restaurase [i consolidase

cu mare grij\ Catedrala Episcopal\ de la Hu[i, bisericile voievodale

ale M\n\stirilor „Sfântul Ioan cel Nou” de la Suceava [i Bistri]a nem-

]ean\, precum [i alte m\n\stiri [i biserici din cuprinsul `ntinsei sale

eparhii.

A sprijinit apari]ia celor dou\sprezece volume ale Vie]ilor Sfin-

]ilor, `n Editura Episcopiei Romanului, cu binecuvântarea [i sprijinul

s\u personal, precum [i a altor lucr\ri de spiritualitate ortodox\ cum

ar fi: Convorbiri duhovnice[ti, Vetre de Sih\strie Româneasc\, Pate-

ricul Românesc, ale P\rintelui Arhimandrit Ioanichie B\lan.

Dup\ 1990, a redeschis mai multe m\n\stiri [i schituri, a aprobat

[i `ncurajat zidirea de noi loca[uri de `nchinare, a `ndrumat preo]ii

[i monahii, f\cându-se tuturor pild\ prin fapt\, cuvânt rostit [i cu-

vânt tip\rit.

~n vremea p\storirii noastre la Ia[i, ca Mitropolit al Moldovei [i

Bucovinei (1990-2008), Episcopul Eftimie Luca a lucrat cu osârdie [i

mult\ c\ldur\ sufleteasc\. A r\spândit `n jurul s\u lumin\ [i bun\tate,

pentru c\ a fost un ierarh harnic [i darnic. ~n 2009, la propunerea

noastr\, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat Epis-

copia Romanului la rang de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepis-

copia Romanului [i Bac\ului, iar Chiriarhul acesteia a primit rangul

de Arhiepiscop.

P\rintele Arhiepiscop Eftimie r\mâne `n memoria noastr\ ca fiind

un om echilibrat, iubitor de pace [i comuniune, un p\stor `n]elept

[i milostiv, prin dragostea sa fa]\ de credin]a [i tradi]ia Bisericii, prin

bun\tatea [i d\rnicia sa p\rinteasc\, exprimate adeseori atât fa]\ de

clerici, cât [i de credincio[ii p\stori]i. De aceea, i se mai spunea

„Eftimie cel Bun”.



172 Teologie [i Via]\

La acest moment de doliu pentru Arhiepiscopia Romanului [i

Bac\ului [i pentru `ntreaga Biseric\ Ortodox\ Român\, `n numele

ierarhilor Sfântului Sinod [i al nostru personal, adres\m familiei `n-

durerate, clerului, vie]uitorilor din m\n\stiri [i credincio[ilor acestei

eparhii, p\rinte[ti condolean]e, rugându-ne Domnului nostru Iisus

Hristos, Arhiereul Cel Ve[nic, s\ a[eze sufletul vrednicului de pome-

nire Arhiepiscopul Eftimie, `n lumina, pacea [i iubirea Preasfintei

Treimi, `n ceata sfin]ilor S\i slujitori, care au binevestit lumii Evan-

ghelia mântuirii [i a vie]ii ve[nice.

Ve[nica lui pomenire din neam `n neam!

 
† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române


