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Mesaje de condoleanţe la trecerea 
la cele veşnice a Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan

Credincioşii Arhiepiscopiei Sibiului şi Mitropoliei Ardealului, cadrele di-
dactice şi studenţii Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu conduc în 
aceste zile, pe ultimul drum, trupul neînsufleţit al distinsului Părinte Profesor Ilie 
Moldovan, după ce sufletul său s-a mutat la cele veşnice, la Cel pe Care, cu vreme 
şi fără de vreme, L-a slujit şi L-a mărturisit cu o viaţă aleasă şi cu neostoită râvnă 
pastorală.

Neobosita sa lucrare prin cuvânt şi faptă, îndelungata sa activitate didactică şi 
pedagogică, consecvenţa şi fidelitatea sa mărturisitoare ne îndreptăţesc să afirmăm, 
fără tăgadă, că robul lui Dumnezeu, Părintele Ilie, şi-a slujit cu devotament Biserica, 
pregătindu-şi, cu fiecare zi, întâlnirea sa cu Împăratul Măririi, în Împărăţia Cerurilor.

Părintele Profesor Ilie Moldovan a fost una din personalităţile emblematice 
ale teologiei româneşti.

Convingerea îndelung mărturisită că în Hristos Domnul s-au schimbat condi-
ţiile ontologice ale existenţei umane a marcat şi viaţa şi gândirea distinsului nostru 
profesor şi coleg din a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI. El 
şi-a asumat, în dificila şi derutata perioadă postdecembristă ce a marcat societatea ro-
mânească, rolul de reînsufleţire a disciplinei etice şi bioetice în teologia româneas-
că. Pe de o parte, activitatea sa didactică şi editorială a evidenţiat faptul că teologia 
nu e exclusiv o activitate mentală, o simplă ramură a ştiinţei; ea reclamă în chip 
firesc viaţa duhovnicească, orice dihotomie între teologia academică şi experienţa 
ascetico-mistică fiind eronată şi riscantă.

Pe de altă parte, ca un rezultat al acestei viziuni, majoritatea acţiunilor Bise-
ricii noastre în domeniul bioeticii creştine şi al etnologiei româneşti (un termen 
impus tot de Părintele Ilie Moldovan) i se datorează în mod direct Părintelui.

Plecarea dintre noi a distinsului Părinte Profesor Ilie Moldovan înseamnă o grea 
pierdere, atât pentru învăţământul teologic, cât şi pentru întreaga Biserică Ortodoxă.

În acest moment, de dureroasă despărţire, transmitem condoleanţe familiei greu 
încercate şi ne rugăm Bunului Dumnezeu să aşeze sufletul său în ceata Drepţilor, aco-
lo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit!

† ÎPS Dr. LAURENŢIU STREZA,

Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
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Actualitatea bisericească şi ecum
enică

***
Domnului Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu

Îndurerată familie,
Îmi rămâne în suflet pentru totdeauna icoana Părintelui Profesor Ilie Moldovan 

care, atunci când l-am vizitat în toamnă, la spital, radia o lumină plină de bunătate.
Mărturisirea pe care a făcut-o însă este filă de pateric: „Să rămânem în lumina 

Învierii lui Hristos şi să nu ne pierdem steaua polară”.
Am ctitorit împreună Facultatea de Teologie din Alba Iulia şi am conlucrat în 

misiunea pe care Domnul Hristos ne-a încredinţat-o cu dăruire şi entuziasm.
Acum, când pleacă la Cel pe Care L-a slujit toată viaţa, inima ne este îndurerată, 

dar nădăjduim că ne va însoţi cu rugăciunile şi din lumea cealaltă.
Vă prezentăm cuvântul nostru de compasiune şi-L rugăm pe Dumnezeu să-i facă 

parte de odihnă.

† ANDREI,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului 
Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului

***

Înaltpreasfinţiei Sale,
Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu,
Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu

Înaltpreasfinţia Voastră,
Vestea trecerii în veşnicie a Părintelui Profesor Ilie Moldovan ne-a mâhnit pro-

fund. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi întreaga Biserică Ortodoxă Română a 
pierdut un părinte devotat, un slujitor vrednic, un dascăl înzestrat de Dumnezeu, un mare 
teolog. Multe generaţii de foşti studenţi, slujitori ai sfintelor altare astăzi, se vor ruga 
pentru iertarea păcatelor şi veşnica odihnă a sufletului robului lui Dumnezeu Ilie preotul.

Cei ce i-am fost ucenici ne amintim momentele de evlavie şi râvnă duhovni-
cească inspirate de Părintele Ilie de la altar sau de la amvon. Este greu să uiţi cum 
descoperea cuvântul celor dornici de învăţătură şi cum lumina calea celor ce se aflau în 
întuneric. Este greu să uiţi energia pe care o poseda şi harul pe care îl transmitea ca un 
adevărat slujitor în Biserica Mântuitorului. Cred că această neputinţă a uitării a folosit 
multor foşti studenţi ai Părintelui Profesor Ilie Moldovan şi i-a oferit dânsului un loc cu 
totul aparte în sufletul ucenicilor săi.

În numele Preasfinţitului Episcop-vicar Ioan Casian, al preoţilor ortodocşi ro-
mâni slujitori pe continentul american, mulţi dintre ei ucenici ai Părintelui Ilie, doresc 
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să transmit condoleanţe Înaltpreasfinţiei Voastre, familiei îndoliate, profesorilor şi stu-
denţilor Facultăţii de Teologie din Sibiu şi să vă asigur de rugăciunea noastră pentru 
sufletul fratelui şi părintelui nostru Ilie.

Veşnica lui pomenire!

† NICOLAE,
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi

***

Iubită familie a neuitatului Părinte Profesor Ilie Moldovan,

În lumina Întâmpinării Domnului la Templu a închis ochii pământeşti, la Sibiu, 
acasă, sub privirile, blânde şi credincioase ale iubitei sale soţii, presbitera Iuliana, 
Părintele Profesor Ilie Moldovan.

Părintele ceresc îşi întâmpină slujitorul bun, evlavios, credincios, entuziast şi 
mărturisitor în braţele Sale iubitoare, cu încredinţarea că i se potrivesc binecuvântările 
Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bună m-am luptat, credinţa am păzit”.

Cununa cerească a mântuirii i-o va da Veşnicul arhiereu, Hristos Domnul, pentru 
fidelitatea slujirii sale ca preot, profesor de teologie, mare misionar şi apologet, în 
familie, în Biserică şi în lume, prin scrisul teologic, prin mărturia vieţii sale curate şi 
prin faptele sale pilduitoare pentru noi toţi.

Părintele Profesor Ilie Moldovan arată Domnului o vieţuire luminoasă într-o fa-
milie „icoană” a frumuseţii virtuţilor, cum rar se poate vedea. Cu adevărat a ştiut să-şi 
chivernisească bine casa sa şi aşa a reuşit să fie chivernisit şi în Casa lui Dumnezeu,

Ca tineri studenţi la Bucureşti am învăţat multe, nu doar din îndrumările Părin-
telui nostru profesor şi duhovnic, ci şi din armonia ce domnea în frumoasa sa familie. 
Fiii săi au devenit nu doar prietenii noştri, ci şi fraţii noştri de rugăciune! De aceea, 
astăzi toţi sunt demni, vrednici şi credincioşi.

De aceea şi noi, ca prieteni şi ucenici de la Dunărea de Jos, participăm cu însufle-
ţire şi cu aceeaşi durere sufletească la doliul familiei, cu speranţă şi cu încredinţarea că 
moartea aceasta este „uşă” deschisă către Casa Părintelui ceresc, unde intră părintele, 
spre a continua Liturghia cerească în ceata aleşilor lui Dumnezeu.

Pentru noi va rămâne viu şi în această viaţă trecătoare. Prezenţa harismatică şi opti-
mistă a părintelui Ilie care, deşi suferind fiind, transmitea atâta dor de a scrie în continuare 
despre forţa şi dinamica Ortodoxiei, în „inima” realităţilor nepieritoare ale românilor.

Dumnezeu să-l aşeze cu drepţii, să-l ierte şi să-l mântuiască şi pe cei apropiaţi 
din familie să-i mângâie, cu iubirea Sa de oameni.

Veşnica lui pomenire!

† CASIAN,

Arhiepiscopul Dunării de Jos
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***

Familiei P.C. Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan

Îndoliată familie,

Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veşnice a mult iubitului Dumneavoas-
tră soţ şi părinte şi al nostru dascăl Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan.

Părintele profesor Ilie Moldovan a fost cu adevărat un preot de vocaţie, un pro-
fesor de excepţie şi un apărător al tradiţiilor ancestrale ale neamului nostru românesc.

Pe parcursul întregii sale activităţi, la altar, la amvon, la catedră, ca şi în mijlocul 
credincioşilor, părintele Ilie Moldovan a fost acelaşi om înflăcărat până la entuziasm de 
zelul şi responsabilitatea slujirii sale în faţa lui Hristos.

L-am cunoscut încă din anii studenţiei la Institutul Teologic Universitar din Si-
biu ca pe un dascăl ce se identifica întru totul cu materia pe care o preda studenţilor 
săi – morala creştină. Un profesor care n-a făcut niciodată compromisuri şi care căuta 
să dăltuiască în sufletul învăţăceilor responsabilitatea uriaşă a preoţiei ca slujire a lui 
Hristos şi a semenilor.

La sfântul altar al Capelei mitropolitane din Sibiu, unde slujea Sfânta Liturghie 
era mereu transfigurat trăind cu intensitate misterul credinţei, integrându-l în cosmis-
mul liturgic de care vorbea atât de mult.

Prin scrisul său – mai ales după 1989 – el a apărat valorile sacre ale fiinţei neamu-
lui - familia numeroasă pentru care avea un adevărat cult, şcoala şi Biserica străbună.

A fost cu adevărat un apostol al ortodoxiei pe care a slujit-o vreme de peste 50 
de ani ca preot de ţară, ca profesor de teologie şi ca om al cărţii, dar în acelaşi timp şi 
un apostol al românismului atât de greu încercat de-a lungul istoriei.

Cuvântul său pătrunzător şi viu răsuna mereu din amvonul Catedralei mitropoli-
tane, îndemnând la o viaţă morală trăită în poruncile Evangheliei şi biciuind în acelaşi 
timp marile păcate care loveau la temelia neamului în primul rând avortul.

Vocaţia sa de preot a simţit-o la justa ei valoare, transmiţând-o şi ucenicilor săi, 
care-i vor purta o vie recunoştinţă. 

Acum, la ceasul despărţirii, rugăm pe Dumnezeu să-i facă parte de veşnică odihnă în 
ceata aleşilor Săi, iar pe cei rămaşi să-i întărească şi să-i mângâie. În veci pomenirea lui!

† VISARION,

Episcopul Tulcii

***

Profesorii şi studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a 
Universităţii din Bucureşti au primit cu adâncă durere vestea trecerii la cele veşnice 
a distinsului Pr. Prof. Univ. Dr. Ilie Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Andrei Şaguna a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
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Eminent profesor de teologie morală, cărturar, om de ştiinţă şi sincer patriot, re-
gretatul părinte profesor şi-a început cariera didactică la Facultatea noastră, ilustrând 
în mod deosebit studiul teologiei morale, totodată lăsând mulţi discipoli şi urmaşi 
duhovniceşti, ca rod al activităţii sale de preot-spiritual. 

Păstrăm cu adâncă preţuire şi recunoştinţă moştenirea sa teologică şi duhovni-
cească, consemnată în bogate scrieri şi în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut şi 
apreciat.

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-l aşeze în rândul celor drepţi şi să-i dăruiască 
odihnă veşnică şi răspuns bun la înfricoşătoarea judecată.

Decan,
Pr. Prof. Dr.  Ştefan Buchiu 

***

Cu vreme în urmă priveam un părinte ce se frământa, se fărâmiţa, parcă, pentru 
ca să ne pună în inimi şi în suflete cuvintele ziditoare de iubire şi de slujire veşnică a 
Iubirii. Era un părinte ce-ar fi dorit să ne spele veşmântul tuturor în sângele viei, era 
şi rămâne un teolog al Citadelei, un teolog al universalului moral. El era Părintele Ilie 
Moldovan, un spirit aprins de duhul şi cutezanţa celuilalt Ilie, a celui de pe Carmel. 
Am auzit că s-a pus să se odihnească în Domnul şi o parte din noi lăcrimează iar cea-
laltă se lasă cuprinsă de lumină, deoarece acum ştim că s-a aşezat în Cel care le cunună 
pe toate, azi a văzut că-i ales în holda grâului celui roşu, azi aude nepieritorul: Vino! 
Mergi în pace suflet de fericit!

Decanatul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a UBB Cluj-Napoca exprimă sincere 
condoleanţe familiei şi exprimă rugăciunea sa plină de mulţumire pe care o va înălţa 
mereu pentru sufletul celui care a început aici teologhiceşti studii, ca peste veacuri 
să vină să pună umărul la zidirea academică a noii Facultăţi, pentru părintele Ilie cel 
drag. Exprimăm condoleanţă colegilor de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” 
pentru această mare pierdere. Dumnezeu să-i mângâie pe toţi şi părintelui să-i dea 
odihnă veşnică!

Decan
Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă


