Church and ecumenical news
In Memoriam
Părintele Profesor Ilie Moldovan
(1928-2012)
În după-amiaza zilei de 9 februarie a.c. a trecut la Domnul Părintele Profesor Ilie Moldovan, unul dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi români
din secolul XX şi, cu siguranţă, cel mai sârguincios militant din spaţiul nostru
pentru dreptul la viaţă al copiilor nenăscuţi.
În ziua următoare morţii, Părintele Profesor Ilie Moldovan a fost depus
în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, iar în ziua de sâmbătă, 11
februarie, în Catedrala mitropolitană din Sibiu, unde, cu participarea a peste
treizeci de preoţi şi câteva sute de credincioşi, a avut loc slujba prohodirii.
Cu această ocazie, Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, şi-a exprimat profunda durere şi sincerele condoleanţe
printr-o cuvântare în care a amintit că Părintele Moldovan i-a precedat în parohia de la Lisa (protopopiatul Făgăraş). După evocarea altor întâlniri personale providenţiale, Î.P.S. Laurenţiu Streza a subliniat că „Părintele Profesor Ilie
Moldovan a fost una din personalităţile emblematice ale teologiei româneşti”.
Principala sa contribuţie a constituit-o dezvoltarea unei etno-teologii încadrate
liturgic şi euharistic, având în centru înţelegerea vieţii personale şi a vieţii
neamului ca daruri ale lui Dumnezeu. Întreaga sa activitate a fost omagiată
şi de distinşii ierarhi, profesori de teologie şi colaboratori care au ţinut să trimită mesaje de condoleanţe familiei. Amintim dintre aceştia pe, P.F. Patriarh
Daniel, Î.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului,
Î.P.S. Nicolae, Arhiepiscop al românilor din America şi Canada, Î.P.S. Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Iustinian Patriahul” din Bucureşti,
Pr. Prof. Dr. Ioan Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca.
Duminică, 12 februarie, slujba de înhumare a fost oficiată de Î.P.S. Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu un sobor de preoţi, în satul natal
Albeşti de lângă Sighişoara. În faţa unei numeroase asistenţe, Î.P.S. Irineu a
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evocat anii în care l-a avut ca duhovnic pe Părintele Ilie Moldovan la Facultatea de Teologie din Bucureşti, subliniind calitatea Părintelui Profesor de „teolog-mărturisitor” prin cuvânt şi faptă, la catedră sau la amvon. În continuare,
Părintele protopop Ovidiu Dan a expus pe scurt biografia Părintelui Profesor
Ilie Moldovan, asupra cărei ne oprim, la rândul nostru în cele ce urmează.
Părintele Ilie Moldovan s-a născut în 18 mai 1928, în comuna Albeşti (jud.
Mureş), din părinţii Dumitru şi Veronica, ţărani cu 4 copii, acum toţi răposaţi.
Primele patru clase le face în satul natal, după care urmează pregătirea secundară a celor opt clase de liceu teoretic în Sighişoara, jud. Mureş (1940-1947).
Pregătirea universitară îmbrăţişează două domenii diferite: Facultatea de Agronomie, la Cluj-Napoca (1948-1952), respectiv Facultatea de Teologie (între anii
1950-1952 tot la Cluj-Napoca, iar în anii 1954-1955 la Sibiu, absolvită cu teza
de licenţă Temeiurile ontologice ale cunoaşterii lui Dumnezeu prin har). După
ce iniţial urmează cursurile postuniversitare de biochimie agricolă la Institutul
de Biochimie „Eugen Macovschi” din Bucureşti (1953-1954), lucrând în aceeaşi perioadă şi ca inginer agronom în cercetare ştiinţific-agricolă la staţiunile
agricole din Braşov şi Luduş, hirotonirea ca preot va însemna şi trecerea definitivă în lucrarea sacerdotală, a slujirii lui Dumnezeu: iniţial Părintele va sluji în
parohia Lisa, jud. Braşov (1955-1969), după care în parohia Daneş, jud. Mureş
(1970-1976). Demn de remarcat este că în tot ceea ce a întreprins, Părintele Ilie
Moldovan a fost mereu susţinut de o extraordinară ambianţă familială, atât din
partea soţiei Iuliana, născută Aron, cât şi a celor trei copii cu care i-a binecuvântat Dumnezeu, Nicanor, Dumitru şi Sebastian.
În anul 1965 se înscrie la cursurile de doctorat ale Institutului Teologic
Universitar Bucureşti (până în anul 1968), cursuri finalizate în anul 1974 cu
teza redactată sub îndrumarea Prof. Dr. Nicolae Chiţescu şi purtând titlul Învăţătura despre Duhul Sfânt în Ortodoxie şi preocupările ecumeniste contemporane. După încheierea studiilor post-universitare, Părintele Ilie Moldovan
a fost pentru o foarte scurtă perioadă, redactor la „Telegraful Român” (1975),
iar din anul 1976, la chemarea PF Patriarh Iustinian, preia activitatea de îndrumare duhovnicească a studenţilor teologi la Institutul Teologic Universitar
Bucureşti (până în 1983), fiind şi conferenţiar suplinitor pentru cursurile de Teologie Dogmatică şi Simbolică şi Teologie Fundamentală. Trece prin concurs
la Sibiu în calitate de profesor titular al Catedrei de teologie morală, începînd
cu anul universitar 1983-1984 până la vârsta pensionării, în 1998, iar apoi
ca profesor asociat îndrumător de doctorat, până în 2009. Aici se va implica şi în planul misionar-bisericesc al eparhiei: este inspector eparhial (1990)
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şi membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Sibiului (1990-2006). De
asemenea, trebuie consemnată şi participarea la viaţa culturală a acestui oraş
din inima Ardealului – din 1991 este membru al Asociaţiunii ASTRA, despărţământul Sibiu.
În mod sigur, numele Părintelui Ilie Moldovan este legat mai ales de neobosita activitate pedagogico-academică desfăşurată de-a lungul a mai multor
decenii în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu,
ocazie pentru generaţii întregi de studenţi, masteranzi şi doctoranzi de a audia
unele dintre cele mai vii şi pasionante cursuri. În chip fericit, de această şansă
au avut parte să se bucure şi studenţii de la nou-înfiinţatele Facultăţi de Teologie Ortodoxă de la Alba Iulia – aici Părintele Moldovan a fost între anii 19921993 profesor asociat la Facultatea de Teologie Ortodoxă-Asistenţă Socială,
predând disciplinele Teologie Morală, Sociologie generală, Fundamentele
asistenţei sociale, Sociologia familiei, Psihologia socială, iar între anii 19922006 a predat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba-Iulia disciplinele
Teologie morală şi Etnologie –, Cluj-Napoca – în anul 1991, disciplina Teologie Morală – şi Baia Mare – la Facultatea de Litere, Secţia Teologie-Asistenţă
Socială (din 1996, disciplina Teologie Morală). Pentru întreaga sa activitate
didactică, Părintele Profesor Ilie Moldovan a primit titlul de doctor honoris
causa la Facultatea de Teologie din Alba Iulia (2007) şi la Universitatea de
Nord, Baia Mare (2008; cu această ocazie a fost lansat şi volumul Omagiu
Părintelui profesor octogenar Ilie Moldovan, coord. Pr. Conf. Dr. Adrian Gh.
Paul, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2008).
După cum am subliniat de la început, se cuvine a fi amintită impresionanta şi consistenta implicare a Părintelui în apărarea valorilor creştine ale
existenţei umane: a fost membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Pro-Vita
Sibiu (din 1991), coordonator al Universităţii de vară „Episcop-martir Nicolae Popovici” organizată de Asociaţia Pro-Vita Sibiu (din 1992), coordonator al departamentului „Ecoteologie” al Centrului pentru Studii de Teologie
Aplicată al Mitropoliei Craiovei (din 2002), colaborator extern permanent al
Centrului European de Studii Covasna-Harghita şi al Centrului Eclesiastic
de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu Gheorghe (din 1996),
precum şi preşedinte de onoare al Federaţiei Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita
din România (din 2005). Cu totul memorabile rămân taberele de vară organizate şi conduse de Părintele Moldovan la mânăstirile, Recea, Izvorul Mureşului, Făgeţel, dar mai ales la Jacu Românesc, tabere în care tinerii – seminarişti,
liceeni, studenţi teologi sau de la alte discipline, masteranzi sau doctoranzi –

erau familiarizaţi cu diverse teme teologice de actualitate, legate în special de
domeniul eticii şi etnologiei.
Activitatea publicistică a Părintelui Profesor numără peste o sută de studii
şi articole şi nouă cărţi publicate: Învăţătura despre Sfântul Duh în Ortodoxie
şi preocupările ecumeniste contemporane, teză de doctorat, Sibiu, 1973 (extras din MA XVIII (1973), nr. 7-8, 207 p.), „În Hristos şi în Biserică”, vol. I:
Iubirea – Taina căsătoriei şi vol. II: Adevărul şi frumuseţea căsătoriei, Alba
Iulia 1996, 254 p., respectiv 256 p., Darul sfânt al vieţii şi combaterea păcatelor împotriva acestuia. Aspecte ale naşterii de prunci în lumina moralei creştine ortodoxe, EIBMBOR, Bucureşti, 1997, 66 p., Credinţa strămoşească în
faţa ofensivei antihristice sectare, Ed. Pro-Vita, Valea Plopului, 1998, 435 p.,
Adevăr şi preamărire în Ortodoxie. Îndreptar de texte scripturistice comentate
în vederea apărării liturgice a dreptei credinţe, Ed. Pro-Vita Valea Plopului,
1999, 254 p., Adolescenţa, preludiu la poemul iubirii curate, Ed. Renaşterea,
Cluj-Napoca, 2001, 355 p. (ediţia a doua revăzută, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005, 358 p.), Ecouri liturgice din etnogeneza românilor. Colinda creştină
din sudul Transilvaniei (în colaborare cu Vasile Bebeşelea Sterp), Ed. Univ.
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2006, 133 p. şi Calendarul viu – dialoguri euharistice
între generaţii –, convorbiri realizate de către Părintele Ioan Nicolae, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, 310 p. Bibliografică cvasi-completă se găseşte în
volumul omagial pe care am avut onoarea să-l coordonez cu ocazia omagierii
sale la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani: Teologie ortodoxă în destin
românesc. Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani, Editura
Andreiană, Sibiu, 2008. Scriam atunci că ceea ce mă impresiona cel mai mult
la Părintele Profesor Ilie Moldovan era vitalitatea: „Cu o deosebită răbdare şi
acribie el s-a implicat, de-a lungul întregii sale vieţii, în slujirea Domnului nostru Iisus Hristos fără zăbavă, deopotrivă prin faptă şi cuvânt. Chiar şi astăzi, la
o vârstă înaintată, Domnia Sa continuă să slujească, să predea şi să îndrume, şi
mai ales să scrie”. Într-adevăr, ca o confirmare a acelor afirmaţii, Părintele nu
a plecat dintre noi fără a găsi răgaz să ne lase – deşi starea sa de sănătate era
deosebit de precară – un al treilea volum din opera sa dedicată „teologiei iubirii”: În Hristos şi în Biserică: iubirea euharistică generatoare de viaţă şi destin
românesc. Teologia iubirii III, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 395 p.
Opera Părintelui Moldovan va rămâne o constantă pentru generaţiile actuale şi viitoare prin claritatea şi profunzimea ideilor. Teologia sa este o teologie experienţială, în duh patristic, care reflectă mai mult locaşul bisericesc
şi nu catedra academică (de aici şi impactul lecturii operei Părintelui Profesor
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ce depăşeşte domeniul strict, şi uneori, din păcate, mult prea exclusivist, al
teologilor „cu diplomă”). Având prospeţimea perenă a Evangheliei din care se
inspiră şi pe care o mărturiseşte, gândirea teologică a distinsului Profesor de
teologie morală de la Sibiu se regăseşte în câteva direcţii precise: Taina Căsătoriei şi iubirea sponsală, etnoteologia, promovarea castităţii, lupta împotriva
avorturilor, a metodelor contraceptive şi a planning-ului familial. Aceste direcţii vor fi cu siguranţă continuate şi valorificate de unii dintre numeroşii discipoli pe care i-a avut Părintele Ilie Moldovan – şi care au venit în număr mare
să-l însoţească pe ultimul drum, unii îmbrăcaţi în straie populare, aşa cum îi
plăcea să-i vadă înveşmântaţi pe fii neamului românesc. Plecat spre Împărăţia
cerurilor în sunet tânguios de bucium, ne rugăm împreună ca

