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P|RIN}II NO{TRI SPIRITUALI 

NU MOR NICIODAT|1

Cu inimile `nc\rcate de compasiune [i adânc\ triste]e, `nconju-

r\m ast\zi catafalcul cu trupul ne`nsufle]it al celui de-al [aptezeci

[i [aselea ierarh al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului, ~naltprea-

sfin]itul Eftimie Luca.

~n aceast\ zi, numele celui ce a avut cea mai `ndelungat\ p\s-

torire `ntre ierarhii care au stat pe scaunul vl\dicesc al acestei de

Dumnezeu p\zite eparhii, care nu demult [i-a s\rb\torit 600 ani de

existen]\ ne`ntrerupt\ pe aceste plaiuri moldave, se d\ltuie[te pe

crucea ce-i va str\jui mormântul, dar, `n acela[i timp, se `ncrusteaz\

[i `n inimile noastre, ale celor ce am avut [ansa de a fi cunoscut pe

cel ce a fost unul dintre cei mai paradigmatici ierarhi ai Bisericii

Ortodoxe Române din ultimii cincizeci de ani.

~naltpreasfin]itul Eftimie a fost arhip\storul care, de la Alexandru

cel Bun, ctitorul acestui a[ez\mânt, a primit, ca nimeni dintre chi-

riarhii roma[cani, apelativul de „cel Bun”. Supranumele i se potri-

ve[te pe deplin, deoarece el izvor\[te din bun\tatea [i blânde]ea

care l-au caracterizat `n rela]ie cu fiii s\i duhovnice[ti. Astfel, numele

s\u de monah s-a reflectat `n activitatea sa, iar tot ce a `mplinit `n

misiunea sa a fost corelat cu numele s\u, f\când astfel ca acesta s\-i

defineasc\ lucrarea `n „via Domnului”. Cred c\ se va vorbi mult de

acum `nainte despre epoca Arhiepiscopului Eftimie „cel Bun”, care

din cei 100 de ani, câ]i i-a dat Dumnezeu, jum\tate i-a petrecut `n

aceast\ eparhie, al c\rei teritoriu jurisdic]ional canonic s-a schimbat

deseori, scaunul `ns\ r\mânând permanent `n ora[ul de la conflu-

en]a Moldovei cu Siretul. Acest ultim fapt i se datoreaz\ [i Arhiepis-

copului Eftimie.

1 Cuvânt rostit la `nmormântarea ~naltpreasfin]itului Eftimie Luca, Arhiepis-

copul Romanului [i Bac\ului, pe 6 noiembrie 2014, de PS Ioachim B\c\uanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
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Preadistin[i prieteni,

~n astfel de `mprejur\ri se obi[nuie[te s\ se fac\ o retrospectiv\ a

vie]ii celui plecat dincolo, `n ~mp\r\]ia luminilor, pentru a cunoa[te

mersul terestru, precum [i diferitele activit\]i ale lui. Cum via]a Ar-

hiepiscopului Eftimie este atât de cunoscut\, ini]ial mi s-a p\rut un

lucru u[or s\-i creionez personalitatea [i misiunea. ~ns\ când am `n-

ceput s\ structurez activit\]ile pastoral-misionare, administrativ-gospo-

d\re[ti [i cultural-duhovnice[ti ale ierarhului nostru, mi-am dat seama

c\ nu este a[a de simplu. Pentru faptul c\ Dumnezeu i-a d\ruit o

via]\ `ndelungat\ [i pentru c\ el a [tiut s\ r\scumpere timpul pe

care l-a primit `n aceast\ lume, din mul]imea `mplinirilor e greu s\

pui accentul pe ceva anume, care s\-l caracterizeze pe deplin. De

aceea, `n cele ce urmeaz\, voi `ncerca s\ schi]ez un succint portret,

n\scut din amintirile unei misiuni comune [i fructuoase `n acest

spa]iu duhovnicesc [i cultural. Fiecare `ns\, `n func]ie de natura [i

`nsemn\tatea leg\turii pe care a avut-o cu marele ierarh, va putea

s\ adauge ceea ce crede de cuviin]\ pentru a-i aureola chipul [i a-i

p\stra vie amintirea.

Trebuie mai `ntâi amintit c\ dintre ultimii 100 de ierarhi ai Bise-

ricii Ortodoxe Române, nimeni nu a dep\[it venerabila vârst\ de

99 de ani, `n scaun fiind. ~n Eparhia Romanului [i Bac\ului, Arhi-

episcopul Eftimie a fost ierarhul care a prelungit [irul ne`ntrerupt al

episcopilor roma[cani de la `ntemeierea eparhiei pân\ ast\zi, ~nalt-

preasfin]ia Sa `nregistrând cea mai lung\ arhip\storire. {i-a `nceput

activitatea misionar\ ca arhiereu-vicar al Episcopului Partenie Cio-

pron, `n 1972, apoi, din 1978, a continuat ca episcop titular, iar din

2009 ca arhiepiscop. A avut o p\storire lung\ [i pilduitoare pentru

to]i contemporanii s\i. De aceea, momentul trecerii sale `n odihna

lui Dumnezeu constituie un eveniment nu numai al eparhiei pe care

a p\storit-o cu demnitate pân\ la aceast\ venerabil\ vârst\, ci [i unul

al Bisericii Ortodoxe Române, distinsul nostru ierarh fiind un exem-

plu pentru to]i membrii Sfântului Sinod. Prin urmare, se poate spune

c\ Arhiepiscopul Eftimie nu este numai al nostru, al roma[canilor

[i b\c\uanilor, ci al tuturor, deoarece a [tiut s\ fie acela[i pentru to]i

[i diferit pentru fiecare. Din mesajele primite `n aceste câteva zile,

de când sufletul s\u a plecat la ceruri, distingem o multitudine de

aprecieri [i frumoase evoc\ri care `mpodobesc sufletul blândului
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ierarh roma[can, n\scut cândva la poalele falnicului Ceahl\u. ~mpli-

nirile sale, sub toate aspectele, `mpreun\ cu rug\ciunile tuturor celor

care l-au cunoscut, vor constitui un buchet de flori spirituale pe care

le depunem cu respect `n bra]ele Bunului nostru ierarh, având con-

vingerea c\ Hristos, Arhiereul Cel ve[nic, Se va recunoa[te `n tot

ce a `nf\ptuit pozitiv `n via]a sa jertfelnic\ pentru Biseric\.

~ntr-adev\r, ~naltpreasfin]itul Eftimie este ierarhul care a lucrat

cu timp [i f\r\ timp, toat\ via]a, `n via Domnului. Din 1978 `ncoace,

~naltpreasfin]ia Sa s-a dovedit a fi urma[ul vrednicilor de pome-

nire arhip\stori, care au [ezut, de-a lungul veacurilor, pe scaunul

acestei eparhii: Teoctist I, Macarie, Sfântul Dosoftei, versificatorul

psalmilor, Sfin]ii Pahomie de la Gledin, Ioan de la Râ[ca [i Secu,

Sfântul Teodosie de la Brazi, Veniamin Costachi, Melchisedec {te-

f\nescu, p\rintele autocefaliei BOR, Teodosie Atanasiu, Lucian Tri-

teanu, Partenie Ciopron, ca s\ amintim doar pe câ]iva dintre ei.

Via]a unui ierarh se `mplete[te cu cea a eparhiei [i a neamului

din care face parte. Ca atare, istoria [i geografia spiritual\ a Eparhiei

Romanului [i Bac\ului s-a `ngem\nat, timp de 50 de ani, cu cea a

Arhiepiscopului Eftimie. Se [tie c\ un ierarh este urma[ul lui Hris-

tos [i al apostolilor, care actualizeaz\ prin deplin\tatea harului, prin

activitatea sa, lucrarea lui Hristos Domnul. De aceea el, ierarhul, este

p\rintele iubitor al celor pe care-i p\store[te `n Biserica v\zut\ de

pe p\mânt. Arhiepiscopul Eftimie a fost con[tient de acest fapt. De

aceea a c\utat ca, dup\ darul propriu, s\ sporeasc\ zestrea mo[te-

nit\ de la `nainta[i [i s\ men]in\ echilibrul duhovnicesc al preo]ilor [i

credincio[ilor s\i. Se poate spune c\, dup\ aproape o jum\tate de

secol, eparhia aceasta din str\vechea }ar\ de Jos a Moldovei poart\

amprenta neobositului Eftimie „cel Bun”. Se duce la Dumnezeu cu

con[tiin]a datoriei `mplinite. ~n sufletul s\u mare palpit\ suma virtu-

]ilor, ca roade ale Duhului Sfânt. ~naltpreasfin]ia Sa nu a l\sat aceast\

eparhie, `n vremuri de grea `ncercare, prad\ haosului [i destr\m\rii.

~n]elepciunea [i tactul pastoral, dragostea pentru valorile culturale

ale `ntregului patrimoniu na]ional-bisericesc, spiritul gospod\resc,

patriotismul debordant, ca [i alte multe virtu]i ce i-au `mpodobit

personalitatea, `l scot `n eviden]\ pe ierarhul roma[can ca fiind un

`ntâist\t\tor devotat slujirii [i `naltei misiuni conferite lui de Biseric\.

Nu [tiu dac\ a avut con[tiin]a c\ trebuie s\ se ridice la `n\l-

]imea `mplinirilor marilor ierarhi, predecesori ai s\i, `ns\ a [tiut, ca
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nimeni altul, s\ marcheze timpul s\u, ad\ugând c\r\mida rânduit\

lui de Providen]\ la edificiul spiritual [i patrimonial al acestei eparhii.

A dovedit aceasta mai ales `n perioada grea a comunismului. Am

putea aminti, ca exemplu, faptul c\ de[i m\n\stirile arhiepiscopiei,

pân\ la instalarea sa pe scaunul vl\dicesc de la Roman, au fost des-

fiin]ate abuziv, Arhiepiscopul Eftimie a [tiut s\ salveze cel pu]in

patrimoniul unora dintre ele, `nfiin]ând muzee, colec]ii de art\ biseri-

ceasc\, depozite de carte veche, icoane [i vase liturgice etc. Amin-

tim, de asemenea, faptul c\ a fost monah de voca]ie, `nzestrat cu un

autentic sim] practic, un continuator al lucr\rilor de restaurare, re-

construc]ie, protec]ie sau consolidare a zidurilor str\vechi ale `nain-

ta[ilor. Atunci când s-a reinstaurat libertatea Bisericii `n România,

Arhiepiscopul Eftimie a redeschis toate m\n\stirile [i a dat bine-

cuvântare pentru construirea altora. Astfel, las\ `n urm\ 30 de m\-

n\stiri [i schituri, `n care `[i duc via]a aproape 400 de c\lug\ri [i

c\lug\ri]e. Restaurând m\n\stirile [i via]a monahal\ `n eparhie, a

ar\tat c\ dincolo de aspectul lor exterior, arhitectonic [i cultural, `n

m\n\stiri, mult mai important\ este lucrarea interioar\, duhovni-

ceasc\ a vie]uitorilor. ~naltpreasfin]ia Sa a avut con[tiin]a c\

monahismul ortodox poate schimba lumea din interior, nu prin

ceea ce face, ci prin ceea ce este.

Dar nu numai via]a monahal\ a revigorat-o, ci [i pe cea pasto-

ral-misionar\, con[tient fiind c\ pastora]ia [i misiunea `ntr-o eparhie

se fac, mai curând, prin preo]ii de mir. ~naltpreasfin]itul Eftimie a

avut permanent con[tiin]a `ntrajutor\rii [i conlucr\rii `n Biseric\. El a

[tiut s\ asemene misiunea c\lug\rilor [i pe cea a preo]ilor mireni

cu „dou\ mâini”, adic\ dou\ expresii complementare ale unei sin-

gure [i aceleia[i slujiri `mp\r\te[ti. Fiecare dintre cele „dou\ mâini” se

completeaz\ [i se ajut\ reciproc, fiind indispensabile una celeilalte,

Biserica utilizând cele „dou\ mâini” `n acela[i timp [i la aceea[i

lucrare. ~n acest sens, actualmente, `ntreaga eparhie este un imens

[antier ecleziastic. Din 1990 `ncoace s-au `ncheiat lucr\rile de con-

struc]ie la câteva sute de biserici, altele 126 sunt `n construc]ie, iar

altele `n restaurare. Las\ `n urma sa 587 preo]i, care activeaz\ `n cele

427 parohii, majoritatea fiind hirotoni]i de ~naltpreasfin]ia Sa.

Amintim [i faptul c\ ~naltpreasfin]ia sa, dup\ anii '90, a dat bine-

cuvântare s\ se construiasc\ marea catedral\ „~n\l]area Domnului”

din Bac\u, lucrare `ncredin]at\ arhiereilor s\i vicari, adic\ celor doi



182 Teologie [i Via]\

ierarhi cu numele Ioachim pe care i-a avut ca `mpreun\ slujitori `n

„via Domnului”. De asemenea, `n ora[ele municipii, ~naltpreasfin]ia

Sa a dat binecuvântare s\ se construiasc\ `n fiecare câte o catedral\.

Având calitatea nativ\ de la Dumnezeu, de „cel Bun”, acestor zidiri

le-a dat [i viabilitate, `n sensul c\ a c\utat [i a descoperit voca]ii

tinere, care s\ se angajeze `n via]a Bisericii. Mul]i dintre clericii hiro-

toni]i de ~naltpreasfin]ia Sa au fost rândui]i ca profesori la Seminarul

Teologic „Sfântul Gheorghe”, al]ii au primit responsabilit\]i adminis-

trative `n cadrul eparhiei, `ncât Arhiepiscopia Romanului [i Bac\ului

s-a adaptat repede la drumul `nnoirilor, devenind o institu]ie expo-

nen]ial\ `n ierarhia institu]iilor sociale [i culturale. ~ntru toate, ~nalt-

preasfin]ia Sa a r\mas ierarhul tradi]iei [i al vechilor obiceiuri ale

Ortodoxiei române[ti, dar `n acela[i timp s-a dovedit a avea [i o

larg\ deschidere c\tre provoc\rile noului val contemporan.

Tot `n perspectiva `nnoirilor [i a revigor\rii vie]ii spirituale [i

administrativ-gospod\re[ti a Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului,

am fost propus de ~naltpreasfin]ia Sa Sfântului Sinod pentru a fi ales

arhiereu al acesteia, ca `mpreun\-lucr\tor. Astfel, `n ziua de 1 mai

2000, a doua zi de Pa[ti, Arhiepiscopul Eftimie a organizat hirotonia

mea `n treapta de Arhiereu-Vicar al acestei de Dumnezeu p\zite epar-

hii, lucrare sfânt\ care s-a `mplinit de la Dumnezeu prin mâinile

Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Mol-

dovei [i Bucovinei, [i ale altor ierarhi ai Sfântului Sinod. Am `n]eles

atunci dorin]a [i orientarea Arhiepiscopului Eftimie, aceea c\, aceast\

eparhie, devenit\ `ntre timp arhiepiscopie, trebuie s\ se adapteze

iure[ului schimb\rilor, potrivit timpurilor diversificate, secularizate

[i secularizante ale lumii postmoderne, ]inând `n mâinile sale echi-

librul, specific de altfel Ortodoxiei, `ntre tradi]ie [i `nnoire. {i astfel

m-am angajat la nobila misiune cu toat\ fiin]a mea, urmându-i exem-

plul. De aceea, la acest moment al desp\r]irii fizice de ~naltpreasfin]ia

Sa, doresc s\-i mul]umesc [i s\-l asigur c\ voi continua lucrarea pe

care a l\sat-o, p\strându-i vie amintirea.

Preaiubi]i prieteni,

~n aceste momente sobre [i de ne[tears\ amintire, când ne des-

p\r]im pentru o vreme de p\rintele nostru duhovnicesc, Arhiepis-

copul Eftimie, ce putem s\-i spunem mai deosebit?
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~naltpreasfin]ia Voastr\,

Ast\zi, pentru ~naltpreasfin]ia Voastr\, este zi de Pa[te. Este Pa[tele

personal al ~naltpreasfin]iei Voastre! Peste cinci zile trebuia s\ v\ s\r-

b\torim la ziua de na[tere, pentru `mplinirea celor 100 de ani de via]\

pe p\mânt, dar Dumnezeu a rânduit alt\ s\rb\toare: na[terea ~nalt-

preasfin]iei Voastre `n ceruri. Toat\ aceast\ lume adunat\ `n Cate-

drala „Cuvioasei Parascheva” [i `n incinta care o `mprejmuie[te, a venit

s\ v\ vad\. Cei pe care i-a]i iubit, cei pe care i-a]i ajutat, cei pe care

i-a]i condus pe calea c\tre Hristos, cei pe care i-a]i m\rturisit, i-a]i bine-

cuvântat, i-a]i hirotonit, notabilii, prietenii, rudeniile [i cunoscu]ii. Iat\,

stau aici lâng\ catafalc [i m\icu]ele care v-au `ngrijit cu dragoste `n

`ndelunga]ii ani de suferin]\. Cu to]ii suntem aici. Ne-a]i mobilizat

`nc\ o dat\, dar nu pentru o lucrare oarecare sau pentru a ne `ncre-

din]a o misiune anume, ci pentru a cinsti trupul ~naltpreasfin]iei

Voastre, ostenit de atâta efort [i de boal\, c\ci cu sufletul a]i plecat

c\tre ceruri pentru a vedea fa]a Celui pe Care L-a]i slujit cu credin]\.

De data aceasta suntem aduna]i `n jurul ~naltpreasfin]iei Voastre nu

pentru a face planuri pentru aceast\ Arhiepiscopie, cum f\ceam

de atâtea ori, ci pentru a ne ruga pentru ~naltpreasfin]ia Voastr\ [i

pentru a v\ promite c\ vom continua cu râvn\ [i abnega]ie ceea

ce avea]i a `mplini pentru aceast\ istoric\ eparhie. Ve]i r\mâne o pa-

radigm\ pentru cei mai mul]i dintre noi.

Iat\, cât de minunat a preg\tit Dumnezeu plecarea ~naltprea-

sfin]iei Voastre la ceruri, chiar `n ziua de pr\znuire a Sfântului Luca

al Siciliei, al c\rui nume ne aduce aminte de Evanghelistul cu acela[i

nume, cel care `mpreun\ cu Cleopa mergea c\tre Emaus [i `n drumul

s\u s-a `ntâlnit cu Hristos Domnul Cel ce l-a luminat [i l-a `ncre-

din]at de adev\rul `nvierii Sale. De fapt, un Luca a]i fost [i ~naltprea-

sfin]ia Voastr\ [i la propriu, [i la figurat. C\ci, a[a cum Apostolul [i

Evanghelistul Luca, oarecând, dup\ ce a sfâr[it c\l\toria c\tre Emaus,

a intrat `n cas\ [i a gustat din pâinea euharistic\ pe care o binecu-

vântase ~nsu[i Hristos, tot a[a [i ~naltpreasfin]ia Voastr\, calea a]i s\-

vâr[it, credin]a a]i p\zit, iar de acum merge]i [i v\ `mp\rt\[i]i `n

Liturghia cosmic\ slujit\ de ~nsu[i Arhiereul Cel ve[nic, cu Care a]i

c\l\torit `n aceast\ via]\, pe p\mânt. Odihni]i-v\ `n pace [i privi]i-ne

de acolo de unde sunte]i, rugându-v\ pentru noi.
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Preaonora]i prieteni `ntru Domnul,

Am evocat `n câteva cuvinte imaginea emblematic\ a unui arhi-

episcop care a `ntregit [irul istoric [i valoric al unei pleiade de p\stori

spirituali ai Moldovei. Faptele sale se `nscriu `n istoria spiritual\ a

acestui neam, iar acest lucru ar trebui s\ ne fac\ s\ `n]elegem c\ pe

lâng\ omagiul pe care-l aducem [i sentimentele tulbur\toare pe care

le tr\im acum, suntem, `n acela[i timp, martorii unui eveniment is-

toric. Suntem con[tien]i de faptul c\, plecând dintre noi, va l\sa un

gol `n sufletele noastre, dar nu [i `n amintirea noastr\. ~n m\sura `n

care ne-a cople[it cu bun\tatea [i `n]elepciunea sa, vom scrie `m-

preun\, prin tot atâtea amintiri [i fapte pe care le-am tr\it al\turi de

dânsul, o carte vie, [optit\ de fiecare `n adâncul rug\ciunii pentru

el, pentru c\ p\rin]ii no[tri spirituali nu mor niciodat\.

Dumnezeu s\-l ierte [i s\-l a[eze `ntre prietenii [i casnicii S\i din

ceruri!

Ve[nica lui pomenire!

† Ioachim B\c\uanul,

Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului


