Preasfinţite Părinte Episcop, Preacucernici Părinţi, iubiţi fraţi în Hristos,
Liturghia dumnezeiască la care am fost martori cu toţii în această dimineaţă de
sâmbătă este o liturghie deosebită. Faţă de liturghiile pe care le cunoaştem, este în acelaşi timp aceeaşi, dar are şi ceva diferit. Este diferită, însă doar pentru ceea ce vedem,
pentru ceea ce ochiul nostru percepe. Pentru că, din punct de vedere duhovnicesc, este
una şi aceeaşi dumnezeiască taină, una şi aceeaşi dumnezeiască liturghie, care este
sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este sărbătoarea jertfei, a morţii
făcătoare de viaţă a Domnului nostru Iisus Hristos.
Aceasta este prăznuirea care ne adună pe toţi în fiecare duminică şi apoi în fiecare sărbătoare şi în fiecare zi rânduită de Biserică în bisericile în care se săvârşeşte.
De aceea venim în faţa sfintelor altare, de aceea venim, şi ne rugăm, şi ne pregătim
ca să întâmpinăm prin Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie marea taină care întemeiază
credinţa noastră, taina Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Orice Liturghie este o
sărbătoare, este o zi de praznic, este o zi festivă. Numai zilele în care nu se săvârşeşte
dumnezeiasca Liturghie nu sunt zile de sărbătoare. Numai în zilele de post aspru, în
Postul Mare şi în câteva zile prevăzute de Biserică, numai în acele zile nu se săvârşeşte
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. Dar în orice zi în care cu ajutorul lui Dumnezeu săvârşim Dumnezeiasca Liturghie suntem în praznic, suntem în Paşti, suntem în bucuria
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care a murit şi a înviat pentru noi şi ne-a
arătat că nu moartea are ultimul cuvânt în vieţile şi în existenţele noastre. Liturghia
este deci marea taină a biruinţei dragostei, a dragostei jertfelnice a Fiului lui Dumnezeu, care e mai tare decât moartea, care reuşeşte să tocească, să rupă acul morţii,
aşa cum spune frumos Sfântul Apostol Pavel. Orice Dumnezeiască Liturghie este un
Paşte, este o înălţare la ceruri şi o pogorâre a cerului pe pământ. Aşadar, Liturghia nu
este numai ceea ce se vede, iar, ca tot ceea ce se întâmplă în creştinism, ceea ce nu se
vede este mult mai adânc şi mult mai măreţ, mult mai nesfârşit decât ceea ce se vede.
Ceea ce vedem noi că se săvârşeşte în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie sunt lucruri
oarecum familiare nouă, dar mărginite, limitate în timp şi în spaţiu. Prin icoane, prin
picturi, prin muzica deosebită, prin ceea ce auzim şi vedem reuşim să închipuim, să ne
aducem aminte, să simbolizăm ceva din taina aceea care e infinit mai mare, care nu se
vede, faţă de tot ceea ce se vede şi faţă de tot ceea ce auzim la orice slujbă şi, mai cu
seamă, la orice sfântă taină. Tot ceea ce nu se vede e mult mai mare şi mai important
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Cuvânt la trecerea la cele veşnice
a Părintelui Profesor Ilie Moldovan

decât ceea ce vedem cu ochii aceştia trupeşti, pentru că noi, oamenii, mai avem şi o
altă vedere, o vedere în nevedere, o vedere a inimii. Mai avem un ochi în făpturile
noastre, un ochi în adâncul inimii sau al minţilor. El simte şi el vede tainele ce sunt
dincolo de lucrurile care sunt în nemijlocita noastră apropiere. Şi ele ne arată că taina,
Dumnezeiasca Liturghie, nu este cea pe care o săvârşim noi. Nu noi facem Dumnezeiasca Liturghie, cum ni se pare de multe ori a crede. Nu noi suntem săvârşitorii
Liturghiei! Noi suntem nişte bieţi martori, nişte biete făpturi care, adunându-ne împreună în credinţă, dăm mărturie de puterea dragostei şi Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos care a unit cerul şi pământul. De aceea spuneam că ori de câte ori săvârşim
Dumnezeiasca Liturghie nu suntem singuri, nu suntem numai noi, suntem împreună
cu toţi sfinţii, suntem împreună cu Maica Domnului, cu toate cetele îngereşti, cu toţi
sfinţii şi cu toţi cei care au fost înaintaşii noştri în credinţă. Dacă vrem să ne întâlnim
cu cei care au fost înaintea noastră – şi este o taină care spune că ne-am putea întâlni
şi cu cei care vor veni după noi, chiar şi cu cei care însă nu sunt în chip văzut, dar vor
veni după noi –, avem şansa aceasta, poarta aceasta care se deschide spre întâlnirea
noastră cu cei care sunt mai presus decât noi, cei dinainte de noi şi cei după noi, care
este Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
Iată de ce Liturghia este slujba dumnezeiască care este cea mai adâncă comemorare, dacă e să o numim aşa, deşi e un cuvânt nepotrivit, pentru că nu noi facem comemorări. Nu facem Liturghie ca să ne aducem noi aminte de cei care au fost înainte sau
de cei care sunt, ci ne adunăm în biserici la Liturghie ca Dumnezeu să-Şi aducă aminte
de noi, ca sfinţii să fie împreună cu noi şi să-şi aducă ei aminte de noi. Deci suntem în
Dumnezeiasca Liturghie împreună, şi cei care trăim, şi cei care s-au mutat din această
viaţă la viaţa cea neîmbătrânitoare, la viaţa cea veşnică.
Liturghia de astăzi, cum spuneam, este aceeaşi taină, dar este o liturghie deosebită pentru că în mijlocul nostru vedem aşternut pe sicriul ultimului drum trupul pregătit
pentru întâlnirea cu pământul din care a fost luat al unuia dintre cei mai importanţi
dascăli şi părinţi ai noştri duhovniceşti, de credinţă, pe care i-am avut noi, cu care
am petrecut şi am vieţuit în acest frumos aşezământ teologic al Facultăţii de Teologie
sibiene şi în aceste două lăcaşuri duhovniceşti care se află în inima şcolii de teologie
sibiene: altarul mare al sfintei catedrale mitropolitane şi altarul mic al paraclisului
mitropolitan. Şi aici l-am avut ca părinte duhovnicesc, ca dascăl, ca unul de la care am
învăţat cum trebuie să stăm în faţa Domnului şi cum trebuie să trăim zi de zi şi ceas de
ceas, ca să stăm cu vrednicie înaintea Domnului nostru cel răstignit şi înviat. El este în
mijlocul nostru acum, fiind aievea prezent cu sufletul slujitor împreună cu noi şi împreună cu toţi cei care săvârşesc Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie. El se află acum cu
sufletul în mâinile Tatălui înaintea Hristosului, a Marelui Arhiereu, şi vede, şi cunoaşte
acum sufletul lui ce înseamnă troparul acela pe care îl rostim toţi clericii, mai cu seamă, dar şi credincioşii, după ce se împărtăşesc „Dă-ne, Doamne, să ne împărtăşim cu
Tine mai adevărat în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale”. Acesta a fost şi este (căci
e greu să vorbim la trecut despre el), duhovniceşte vorbind, ca preot al Domnului nos194
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tru Iisus Hristos, Părintele Ilie, dascălul de teologie, părintele ce ne-a învăţat să stăm
drepţi în faţa Bunului nostru Iisus Hristos. Un slujitor al Sfântului Altar cum puţini şi
rari sunt, poate, cei de astăzi. Nu ne ridicăm noi la înălţimea slujirii exemplare a Părintelui Ilie. Slujire teologică, slujire preoţească, slujire românească, căci toate aceste
trei au fost înmănuncheate în personalitatea lui iradiantă şi duhovnicească, într-un
mănunchi cu o aură şi o aromă de neuitat. Ce cumsecădenie, ce cuviinţă remarcabilă
respira prin întreaga lui făptură, o cuviinţă, o bunătate, o dragoste omenească, dar şi
duhovnicească, venită de dincolo de lume, o aşezare peste temeiurile adevărate ale
fiinţei omeneşti: temeiurile credinţei în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în
primul rând!
L-am avut şi profesor şi i-am fost ucenic, iar după aceea am avut bucuria şi şansa
remarcabilă, până acum câteva luni, când puterile trupeşti l-au lăsat, de a fi duminică
de duminică în faţa sfântului altar al paraclisului mitropolitan, în preajma slujirii lui
preoţeşti exemplare.
Dacă ar fi să rezum ce a însemnat şi ce înseamnă acum pentru teologia românească şi pentru spiritul românesc Părintele Ilie, marele nostru dascăl şi slujitorul exemplar
al altarelor lui Hristos şi al Ortodoxiei româneşti, ar fi câteva cuvinte de spus: Părintele Ilie a fost un teolog al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, un martor al Învierii
Domnului nostru Iisus Hristos. De altfel, toţi creştinii trebuie să fim şi suntem martori
ai Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, căci nu degeaba mărturisim toţi după noaptea de Paşti, răspunzând: „Da, adevărat a înviat!”, deci recunoaştem că şi noi suntem
martori ai acelui eveniment epocal şi fundamental pentru vieţile şi pentru alcătuirile
duhovniceşti ale vieţilor noastre. Un teolog şi un martor al Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos. Părintele Ilie a trăit şi trăieşte acum în taina Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos cum puţini alţii au reuşit să o facă, într-o incandescenţă duhovnicească
remarcabilă. Dar care este puterea Învierii? Puterea Învierii este puterea dragostei,
puterea dragostei lui Dumnezeu este puterea Duhului Sfânt, iar Părintele Ilie este nu
numai un teolog al Învierii, este un teolog al Duhului Sfânt – a şi scris teza lui de
doctorat, care l-a abilitat să fie dascăl în teologie, „Teologia Duhului Sfânt”, o temă
care l-a fascinat, care l-a atras şi care l-a calificat într-un fel, l-a făcut să fie dascălul,
profesorul de teologie, un teolog al Duhului Sfânt, Duh Ce ţâşneşte din Iisus Hristos
cel răstignit şi înviat.
Apoi, cei care l-am cunoscut şi i-am fost în preajmă, şi am fost generaţii, mai
ştim un lucru: a fost şi este un teolog al bucuriei. Care este primul cuvânt pe care îl
spune Iisus Hristos cel înviat în puterea Duhului Sfânt femeilor mironosiţe? Le spune: „Bucuraţi-vă!”. Iar Părintele Ilie este un martor şi un teolog al bucuriei, un om
al bucuriei, ca puţini alţii, un adevărat Serafim de Sarov al teologiei româneşti. Era
tot timpul bucuros să ne întâlnească pe noi, ucenicii lui. Se bucura, avea tot timpul o
deschidere sufletească absolut uimitoare prin care ştia să ne întâmpine şi să ne adăpostească în inima lui largă şi generoasă şi să ne dea întărire, să ne dea credinţă, să
ne dea putere şi nădejde. Şi din bucuria Duhului Sfânt şi din bucuria Învierii lui Iisus

Hristos. Părintele Ilie, cu nume de prooroc vechi-testamentar, dar cu un duh al Noului
Testament şi al vieţii celei veşnice, este un teolog al optimismului creştin, deşi ne
atrăgea atenţia cu multă gravitate şi seriozitate asupra crizei morale, asupra relelor şi
blestemăţiilor, şi răutăţilor care macină fibra poporului nostru, a Europei şi al întregii
umanităţi în cultura aceasta post-, care se tot vrea post-, dar nu dincolo de lume şi
dincolo de temeiurile ei adevărate, deşi era foarte conştient şi foarte responsabil faţă
de abaterile de la credinţă, faţă de abaterile de la moralitate, faţă de abaterile de la
cuviinţa şi tradiţia minunată a poporului românesc.
În acelaşi timp, nu ştiu cum reuşea, de fapt reuşea doar în puterea Duhului, să fie
o făptură plină de optimism. Aceasta înseamnă până la urmă şi preoţia, să porţi asupra
ta păcatele lumii, asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Un preot care Îl slujeşte
pe Iisus Hristos ia asupra sa răul, un preot creştin nu are voie să spună „nu mă interesează, vreau să mă izolez, să dispar din această lume de întuneric”. Trăim în această
lume de întuneric, dar în aceasta trebuie să venim cu lumina credinţei, şi a bucuriei,
şi a optimismului. Iar Părintele Ilie a ştiu să fie un asemenea martor al optimismului
creştin. E un lucru de căpetenie, aş putea spune, iar acest lucru îl voi ţine minte cât voi
trăi pe acest pământ şi ştiu că e un adevărat testament. Nu avem voie să fim copleşiţi
de mânie şi de întristare. S-au înmulţit prea mult creştinii posomorâţi, creştinii încruntaţi, creştinii acri, care par copleşiţi de răul care se află în lume. Creştinul, oricât de
copleşit şi oricât de conştient este de răutăţile şi de păcatele lumii, nu are voie să fie
un pesimist, pentru că crede în Învierea lui Iisus Hristos. Nu are voie să fie un înfrânt!
Suntem condamnaţi la optimism! Suntem obligaţi să dăm speranţă oamenilor acolo
unde nu mai există nici o speranţă. Pentru că speranţa imposibilului, aceasta este speranţa credinţei noastre. Ce este imposibil, dacă credem în înviere? Învierea este imposibilul făcut posibil! Cine putea crede? Nu credeau nici iudeii atunci, nu credeau nici
romanii. Au crezut că au terminat cu Mântuitorul atunci când L-au luat de pe cruce şi
L-au ascuns în mormânt şi l-au pecetluit. „Am rezolvat un impostor, căci moartea are
ultimul cuvânt al existenţei!”. Şi, iată că nu a avut! E o putere mai mare în lume decât,
moartea şi decât ura, şi decât răul oamenilor, iar puterea aceasta este puterea iubirii
Tatălui faţă de Fiul în Duhul Sfânt, puterea dragostei Sfintei Treimi. Aceasta este puterea care Îl învie pe Iisus Hristos, aceasta este puterea care ne va învia şi pe noi. Şi noi,
creştinii, suntem, într-un fel, condamnaţi la bucurie, condamnaţi la optimism într-o
lume tot mai înserată, tot mai înnegurată din punct de vedere duhovnicesc, pe cât de
strălucitoare poate să pară ea în aparenţele ei. Iar Părintele Ilie ne-a învăţat aceste lucruri ca nimeni altul. Un teolog adevărat te învaţă şi prin ceea ce spune şi prin ceea ce
scrie, dar un teolog te învaţă, în primul rând, prin felul în care umblă, prin felul în care
se mişcă, prin felul în care comunică credinţa. Altfel, se poate comunica fraţilor că
„Hristos a înviat!” ca şi o telegramă. Or, Învierea Domnului Iisus Hristos este un foc
care trebuie comunicat numai de oameni care se lasă aprinşi, care îşi lasă incendiată
fiinţa lor de dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de Iisus Hristos. Un astfel de martor al
Învierii, un teolog al bucuriei, un martor al optimismului creştin a fost, cât timp a fost
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în trup, şi este împreună cu noi la fiecare Sfântă şi Dumnezeiască Liturghie, de acum
şi până în veac, slujitor la altarul ceresc împreună cu Arhiereul cel Mare, Iisus Hristos
cel răstignit şi înviat, şi Părintele Ilie, părinte teolog de temelie, care s-a apropiat de temeiurile ultime ale credinţei. Nu s-a ocupat numai de lucruri foarte tehnice sau foarte
speculative, cum poate de multe ori pare să fie discursul teologic. El a fost un martor
al acestor lucruri, martor prin propria lui viaţă.
Nu în ultimul rând, şi puteam să începem chiar dinspre lucrul acesta, pe lângă
un liturghisitor exemplar, a fost un slujitor al spiritualităţii româneşti. Un iubitor al
românismului în esenţa lui ortodoxă, în temeiurile creştine, patristice, filocalice ale românismului şi un credincios al românismului. Deşi vedea şi vedem foarte bine racilele
şi răul care macină la temeliile comunităţii şi ale naţiunii noastre, cu toate acestea ne-a
pus la suflet şi ne pune tuturor această mărturie a slujirii lui Iisus Hristos cel înviat ca
fiu al învierii neamului nostru românesc.
Toate aceste taine le avem împreună în Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, unde îl
avem pe Părintele Ilie împreună slujitor, rugător împreună cu noi la altarul cel ceresc.
De aceea spuneam, pe Părintele nu putem să-l comemorăm, deşi o să-l şi prohodim.
Însă prohodul nu este o slujbă penitenţială cu lacrimi multe, în care pare că răul
are ultimul cuvânt, căci cuvântul Evangheliei spune: „Oricine crede în Mine nu a
murit, ci s-a mutat din moarte la viaţă”. Cea mai frumoasă comemorare şi împreună
vieţuire cu cei dinaintea noastră şi cu cei adormiţi în Domnul.
Ar trebui ca noi, creştinii, să fim foarte atenţi la folosirea cuvintelor. Creştinii
nu au voie să folosească numele de mort pentru cei care au plecat dintre ei, pentru
că în Scriptură moartea este sinonimă cu păcatul. Când Mântuitorul spune: „Lasă
morţii să-şi îngroape morţii lor”, spune: „Lasă păcătoşii să-şi îngroape păcătoşii lor,
iar tu, vino şi-Mi urmează Mie”. Creştinii nu-şi numesc locurile unde îi înhumează pe
cei decedaţi locuri ale morţii, nu le numesc necropole, cum îşi numeau anticii păgâni
cimitirele de la marginea oraşelor – oraşul morţilor, căci aceasta înseamnă necropolă, oraşul morţii. Pentru ei, la marginea fiecărui oraş al viilor se află un alt oraş, cel
al morţilor. Creştinii nu şi-au numit necropole locurile unde-şi însămânţau morţii ca
un grăunte, ci le-au numit cimitire, de la koimetirion, ceea ce înseamnă locul celor
adormiţi, unde cei plecaţi dintre noi dorm (trupul doarme, căci sufletul nu doarme, ci
este la Dumnezeu), aşteptând marea trezire a învierii de la judecata de apoi. Deci noi,
creştinii, pentru cei plecaţi dintre noi să folosim numele de „adormiţi în Domnul”. Ei
nu sunt morţi. Morţi sunt păcătoşii. Păcatul ne face să murim chiar dacă suntem încă
în floarea vieţii biologice. Putem fi morţi pe picioare, iar cei care au plecat dintre noi
se odihnesc acum în locul unde se doarme. Aşadar, pentru creştinii care cred în înviere, cei care se mută dintre noi nu sunt morţi, sunt adormiţi în Domnul. Şi cuvântul
acesta este o adevărată cateheză şi ar trebui să restaurăm şi să ne întoarcem la sensurile
adânci ale cuvintelor credinţei noastre, căci le-am cam uitat, cum ne învăţa Părintele
Ilie, care ne atrăgea tot timpul atenţia: „Ţineţi minte lucrurile acestea! Întoarceţi-vă la

sursele Învierii, ale bucuriei, ale românismului, ale cuvintelor româneşti ale credinţei
şi ale iubirii româneşti” pe care ni le-a pus la inimă ca nimeni altul.
Cum să nu-I fim recunoscători, cum să nu Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru cel
care a fost şi este pentru noi Părintele Ilie? (Mi-e nespus de greu să folosesc verbul la
trecut pentru că el nu este la trecut, căci nimeni care este martor al Învierii şi al bucuriei şi este în Domnul nostru Iisus Hristos nu are trecut – trecut are bruma aceasta
de ţărână, este huma aceasta de lut care se dă înapoi lutului pentru ca Dumnezeu să îl
replămădească la Judecata de apoi şi să-l facă un cristal în Împărăţia Lui nemuritoare
şi cerească.)
În limba greacă „mulţumire” se spune „euharistie”. Iar euharistia este taina pe
care tocmai am săvârşit-o. I-am mulţumit lui Dumnezeu pentru darul Învierii şi pentru
darul minunat care a fost pentru 83 de ani şi mai bine, în mijlocul nostru, şi este în
veşnicie în faţa altarului lui Dumnezeu, dar şi în memoria adâncă a neamului nostru
românesc creştin, Părintele Ilie. Un nume adânc. Oamenii nu îşi au numele chiar degeaba. Numele cu care te cheamă Dumnezeu Tatăl când preotul te ridică din apele
cristelniţei şi te cheamă pe nume: „Tu eşti fiul Meu cel Iubit, Ilie”, sau Ioan, sau Pavel, sau care o fi. Deci „Ilie” înseamnă „Dumnezeu este Domnul” – El Yahu – aceasta
înseamnă în limba ebraică. Deci „Dumnezeu este Domnul” şi, într-adevăr, Dumnezeu
este Domnul şi S-a arătat nouă prin Învierea Domnului nostru Iisus Hristos pe care
trebuie să o mărturisim cu toţii. Iar Părintele Ilie şi-a trăit cu vrednicie taina numelui
său, taina ortodoxiei româneşti, taina Învierii, taina bucuriei, taina optimismului şi a
credinţei şi nădejdii în viaţa cea veşnică, nu numai a noastră, a fiecăruia, ci între noi.
Aceasta ne spunea Părintele Ilie tot timpul: să avem credinţă şi în învierea comunităţilor noastre, a familiilor noastre, căci dincolo nu ne vom duce de unii singuri, izolaţi
sau în singurătate, ne ducem şi în viaţa de dincolo în Biserică, iar în Biserică nu venim
de unii singuri, ci venim cu familiile noastre, cu prietenii noştri, cu familiile familiilor
altora, cu marea familie care este un neam, până la urmă. Iar Părintele Ilie a fost şi
aşa ceva! Una dintre teologiile lui este o etno-teologie despre care vorbea, o teologie
lărgită, în care teologia nu este numai între sufletul meu şi Dumnezeu, în dezinteres
faţă de ce se întâmplă în jurul meu, este Dumnezeu, sufletul, şi trupul, şi comunitatea,
şi familia, şi neamul, toate ridicate prin credinţă şi prin liturghie la demnitatea de Împărăţie a lui Dumnezeu şi la ideea de Împărăţie a lui Dumnezeu.
Daruri minunate ne-a lăsat moştenire şi sarcină de dus şi de purtat mai departe,
minunatul între slujitorii Domnului, Părintele Ilie. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să
ne facă vrednici de cel căruia i-am fost împreună ucenici, iar apoi împreună slujitori
în faţa sfintelor altare, să ne facă vrednici de testamentul său teologic şi duhovnicesc
şi să-l purtăm împreună în rugăciunile noastre în marea taină a Învierii care este în
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
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