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ARHIEPISCOPUL EFTIMIE — 

UN VEAC DE COMUNIUNE ~N IUBIRE1

~n pragul vârstei de 100 de ani, P\rintele Arhiepiscop Eftimie

al Romanului [i al Bac\ului a fost chemat `n ceruri de Hristos Dom-

nul s\ ia plata numeroaselor sale osteneli. Se `ncheie, astfel, pentru

acest vrednic de pomenire arhip\stor, un veac de continu\ lupt\

dus\ cu vitregiile acestei lumi, cel mai adesea `n vreme de necaz [i

strâmtorare, dar mereu cu n\dejdea `n biruin]a pe care o d\, ne-

gre[it, Dumnezeu ale[ilor S\i. Este un veac care-[i are `nceputul la

poalele Ceahl\ului, acest munte sfânt al românilor, atât de mult

`nc\rcat de lumin\, adâncime [i cuprindere. Via]a Arhiepiscopului

Eftimie a fost ca un urcu[ de la baza unui astfel de munte pân\ pe

vârful s\u cel mai `nalt. {i, precum `ntr-o astfel de ascensiune, tot a[a

[i `n via]a sa au fost [i clipe de bucurie `n\l]\toare, dar [i momente

de osteneal\; [i poticneli, poate, dar [i zvâcniri pline de curaj spre

`n\l]imi. Cu certitudine, `nc\ din copil\rie a sim]it puterea rug\ciu-

nilor pustnicilor de care erau pline p\durile ce `nconjurau Ceahl\ul.

{i aceasta a contat orientarea sa c\tre cele cere[ti, netrec\toare.

A p\storit `n una dintre cele mai frumoase regiuni ale ]\rii. A

primit, `n 1971, din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, misiunea de a sluji ca arhiereu vicar `n Episcopia Romanului

[i Hu[ilor. ~n cuvântul s\u adresat ierarhilor sinodali, Preacuviosul –

pe atunci – Arhimandrit Eftimie Luca avea s\ spun\: „Cinstea ce mi

s-a f\cut ast\zi (...) `mi umple sufletul de emo]ie [i `ngrijorare, deo-

potriv\, fa]\ de marea r\spundere ce mi se deschide pentru viitor.

P\[esc `ns\ cu `ncredere [i cu n\dejde `n noua misiune, amintin-

du-mi de bun\tatea Marelui Arhiereu, Domnul Hristos, care m\ va

ocroti [i m\ va `nt\ri, precum [i de `ndemnurile Sfântului Apostol

1 Cuvânt rostit de IPS P\rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, `n Ca-

tedrala Arhiepiscopal\ „Sfânta Cuvioas\ Parascheva” din Roman, la finalul slujbei

de `nmormântare a IPS Arhiepiscop Eftimie Luca, joi, 6 noiembrie 2014.
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Pavel adresate corintenilor, c\rora le scrie: «C\ci puterea Mea `n sl\-

biciuni se des\vâr[e[te» (II Cor. 12, 9)”.

 Dup\ aproape [apte ani, Vl\dica Eftimie a primit o misiune [i mai

`nalt\ [i mai grea, devenind titular `n Episcopia Romanului [i Hu[ilor.

~n cuvântul rostit cu prilejul `ntroniz\rii, ce a avut loc `n aceast\ sfânt\

Catedral\ Episcopal\, la Duminica Floriilor din 23 aprilie 1978, Prea-

sfin]itul Episcop Eftimie avea s\ spun\: „De la clerul de mir [i mo-

nahal voi cere lucrare plin\ de d\ruire, cu toat\ con[tiin]a (...). Voi

`ndemna [i sprijini clerul de mir [i monahal spre a fi la `n\l]imea

misiunii lor. Credincio[ii ortodoc[i au cinstit pe preo]ii lor pentru

devotament, pentru abnega]ie, pentru slujirea adev\rului. Ierarhii

acestei istorice eparhii au `nscris pagini glorioase [i voi g\si – spunea

Vl\dica Eftimie la `ntronizare – `n ei exemple cump\nite, motive [i

`ndemnuri la lucrul cel bun `n via Domnului”.

~ntr-adev\r, de la acel moment `ncepând, decenii de-a rândul,

Vl\dica Eftimie a continuat a scrie, `n istoria acestei de Dumnezeu

p\zite eparhii, pagini luminoase [i dense cu lucrarea lui cea bun\.

A fost un p\stor apropiat de oameni. N-a fost niciodat\ distant nici

cu preo]ii, nici cu credincio[ii cu care, adesea, intra `n dialog. Auto-

ritatea lui nu izvora din `n\l]imea func]iei, ci din bun\tatea lui. Era

o autoritate a iubirii care convinge, care cucere[te [i care smere[te

pe cel care gust\ dintr-`nsa. A fost un om al comuniunii calde [i con-

tinue. ~i era drag s\ aib\ o leg\tur\ vie, direct\ cu oamenii, s\ stea

de vorb\ cu ei. Privind la modul cum [i-a tr\it via]a, nu gre[im dac\

am considera c\ ea este `ntru totul inspirat\ de cuvântul Evanghe-

liei, care ne `nva]\ c\ „P\storul cel bun `[i pune sufletul pentru oile

sale” (Ioan 10, 11). La acest cuvânt s-ar putea ad\uga, `n chip firesc,

[i cuvântul rostit de Sfântul Apostol Pavel, cum c\ „suntem `mpre-

un\-lucr\tori ai bucuriei voastre” (II Cor. 24).

Vl\dica Eftimie nu doar c\ se dedica suflete[te p\stori]ilor s\i,

ci le transmitea acestora [i o permanent\ `ncredere `n faptul c\, `n

lume, cel care ~l urmeaz\ pe Hristos nu poate s\ fie decât biruitor.

De aici [i faptul c\ ostenelile sale nu erau niciodat\ `nso]ite de `n-

cruntare sau de sfor]are, ci pe toate le s\vâr[ea cu deplin\ senin\-

tate. Avea con[tiin]a puternic\ a vremelniciei acestei lumi [i, deopo-

triv\, a d\inuirii cuvintelor Evangheliei. Dumnezeu l-a binecuvântat cu

ani mul]i, poate [i pentru acest optimism al s\u, precum [i pentru

bun\tatea sa, pentru capacitatea sa de a ierta toate [i a ar\ta mult\

mil\ fa]\ de neputin]ele omene[ti.
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~naltpreasfin]itul Eftimie a fost om harnic [i curajos. Multe biserici

au fost zidite `n vremea p\storirii sale, pe când regimul era potrivnic

Bisericii. Un preot care acum sluje[te `n Arhiepiscopia Ia[ilor `mi

m\rturisea, alalt\ieri, chiar `n ziua mor]ii sale (a ~naltpreasfin]itului

Eftimie, n.n.), c\ un astfel de l\ca[ de rug\ciune a fost posibil a se

ridica, din temelie, la sfâr[itul anilor '70, doar pentru c\ Episcopul

Eftimie a avut curajul de a-[i asuma eventualele consecin]e nepl\cute

din partea autorit\]ilor de atunci. Nu rareori lua, de pe umerii co-

laboratorilor sau preo]ilor din parohii [i m\n\stiri, asupra sa po-

vara unor astfel de decizii, extrem de grele `n acei ani. 

Arhiepiscopul Eftimie a fost apreciat [i iubit nu doar de p\sto-

ri]ii s\i, ci [i de fra]ii s\i arhierei. ~n Sfântul Sinod [i `n inimile sino-

dalilor avea locul s\u aparte. Ierarhii tineri `l apreciau pentru sim-

plitatea lui, pentru for]a de a vedea dincolo de imediatul lucrurilor.

Uneori doar prezen]a sa, a unui om atât de `ncercat `n via]\, era de

ajuns pentru a transmite celor din jur `ncredere [i neclintit\ n\-

dejde `n ajutorul lui Dumnezeu. Avea nu doar sim]ul comuniunii,

al sobornicit\]ii `n Biseric\, ci [i pe cel al ascult\rii `n aceast\ Bi-

seric\. A fost, de aceea, `ntotdeauna, `n foarte frumoase rela]ii cu

superiorii s\i pe linie bisericeasc\. 

Este de notorietate prietenia sa cu vrednicul de pomenire Pa-

triarhul Teoctist, fiind doi oameni uni]i [i de greut\]ile comune pe

care le-au `nfruntat, de[i `n slujiri diferite. ~n cuvântul adresat de Pa-

triarhul Teoctist, `n 2004, acum zece ani, la `mplinirea, de c\tre Vl\-

dica Eftimie, a vârstei de 90 de ani, se contureaz\ poate cel mai

sintetic portret al acestui venerabil arhiereu, al c\rui trup ne`nsufle]it

se afl\, azi, `naintea ochilor no[tri. Spunea atunci Patriarhul Teoctist:

„M\rturie a acestor str\danii, hr\nite cu mult\ credin]\ [i evlavie [i

udate cu o mare iubire de Dumnezeu [i de Biserica Lui, stau c\l-

dura sufleteasc\ [i nepre]uita sinceritate a Preasfin]itului Episcop

Eftimie, statornicia [i r\bdarea monahal\ deprinse `n duhul sfintelor

pravile p\strate `n m\n\stirile moldave, dragostea [i blânde]ea ne-

m\rginit\ fa]\ de preo]ii [i credincio[ii `ncredin]a]i spre p\storire,

d\rnicia [i milostenia fa]\ de cei s\rmani [i neajutora]i, tr\s\turi de

caracter care au impus respectul [i pre]uirea sfin]i]ilor p\rin]i sino-

dali, a colaboratorilor [i a celor care-l `nconjoar\”.

Cu adev\rat, Arhiepiscopul Eftimie a fost om de mare genero-

zitate. Indiferent de starea lor social\ sau de pozi]ia din Biseric\,
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to]i cei care `i cereau ajutorul se bucurau de o aten]ie special\ [i

de un r\spuns prompt. Banul s\u se `ndrepta cel mai adesea c\tre

unele m\n\stiri s\race din eparhie. Preocuparea sa pentru cei afla]i

`n nevoi [i suferin]e r\zbate [i din scrisorile sale pastorale. Spunea,

la ~nvierea Domnului, `n 1993: „Câ]i orfani `n suferin]\, câte v\duve

neajutorate, câ]i b\trâni `n lips\, câ]i bolnavi [i cât\ suferin]\ `ntâl-

nim `n spitale, `n azile, `n c\mine, `n orfelinate [i `n penitenciare?

Câte familii s\race, care poate pentru s\rb\toarea de ast\zi nu au

avut cu ce-[i preg\ti masa de Pa[ti [i n-au putut-o `mpodobi cu pasca

[i tradi]ionalele ou\ ro[ii? Plecând de la biseric\, de la bucuria ~n-

vierii Domnului, duce]i mai `ntâi darurile voastre `mpodobite cu

lumina de Pa[ti `n casele celor afla]i `n suferin]\”.

Greaua suferin]\, din ultima parte a `ndelungatei sale vie]i, cu

certitudine l-a ajutat pe Vl\dica Eftimie, `n ceas de veghe [i de nepu-

tin]e fiind, s\ mediteze la cursul vie]ii sale, la gre[elile pe care, ca om,

le va fi s\vâr[it `n aceast\ via]\. I-a d\ruit, astfel, Domnul, anii ace[tia

atât de pre]io[i pe care omul `i poate folosi, `n amurgul vie]ii, spre

a agonisi [i mai mult\ poc\in]\.

Lunga sa via]\ a `nsemnat [i binecuvântarea de a putea hirotoni

mul]i preo]i. Ace[tia l-au purtat, cu siguran]\, ani de-a rândul, `n ru-

g\ciunile lor, mai ales la Sfânta Proscomidie. Aceasta [i multe alte

lucruri [i situa]ii din via]a Arhiepiscopului Eftimie sunt tot atâtea

n\dejdi c\ sufletul s\u se va fi ridicat `n cere[tile loca[uri, u[or ca

sufletul unui prunc abia botezat, cur\]it fiind de tot ceea ce este

p\mântesc.

Doresc, `n `ncheiere, s\ dau citire unor cuvinte rostite de ~nalt-

preasfin]itul Eftimie `n 1992, cuvinte pe care le putem considera

ca un testament pentru toat\ suflarea cre[tineasc\ din Arhiepiscopia

Romanului [i Bac\ului: „V\ invit, prea iubi]ii mei, s\ spori]i `n cu-

noa[terea adev\rului Ortodoxiei, s\ r\mâne]i neclinti]i la Altarul

Sfintei noastre Biserici Ortodoxe [i s\ conlucra]i pentru `nt\rirea fra-

]ilor no[tri români [i ortodoc[i afla]i `n primejdii diferite”.

~naltpreasfin]itul Eftimie a `ncheiat, iat\, urcu[ul ce i-a fost rân-

duit `n aceast\ via]\, plecând de la poalele muntelui Ceahl\u [i atin-

gând, cu n\dejde [i râvn\ neobosit\, culmea cea deschis\ c\tre cer a

Taborului. O c\l\torie care a durat 100 de ani, dar care, privit\ acum,

pare c\ a trecut ca `ntr-o clip\. S\ rânduiasc\ Iubitorul de oameni [i

Mult`nduratul Dumnezeu loc de odihn\ sufletului credinciosului S\u
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rob, ~naltpreasfin]itul Eftimie. Iar celor din aceast\ eparhie: episcop

vicar, preo]i, monahi [i credincio[i, precum [i membrilor familiei

biologice, v\ transmitem, `n duh de n\dejde pascal\, p\rinte[ti [i

fr\]e[ti condolean]e, rugându-ne Domnului s\ v\ `nt\reasc\ [i de

acum `ncolo pe calea cea bun\ a mântuirii, având purtare de grij\

de aceast\ preafrumoas\ Arhiepiscopie a Romanului [i Bac\ului.

Cerem iertare noi – arhierei, preo]i, monahi [i credincio[i – pen-

tru tot ceea ce am gre[it `n aceast\ via]\ fa]\ de P\rintele Arhiepis-

cop Eftimie [i ~l rug\m pe Dumnezeu s\-l aib\ `n odihna Sa cea

ve[nic\.

Ve[nica lui pomenire!

† TEOFAN

Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei


