Anul acesta s-au împlinit treizeci de ani de la trecerea la Domnul a preotului
profesor Ioan G. Coman (27. 11.1902 – 11. 03. 1987). Născut în judeţul Buzău,
a studiat teologia ortodoxă la Bucureşti, continuându-şi studiile la Strasbourg.
Aprofundarea filologiei clasice a făcut parte din formarea sa ca cercetător şi profesor de Patrologie. Autor al manualului universitar de Patrologie în trei volume,
Părintele Ioan G. Coman a slujit învăţământul teologic românesc prin efortul de
trasmintere a tradiţiei patristice după o metodă accesibilă care trimite constant la
surse. Apreciat de Nicolae Iorga, apropiat de patriarhul Justinian Marina (19011977), magistrul cu dublă specializare s-a remarcat prin rigoare ştiinţifică, spirit
de sistematizate şi deschidere către perspective noi de cercetare. Inedite şi captivante, lucrările părintelui Ioan G. Coman îşi păstrează actualitatea şi calitatea de a
stimula cercetarea patristică. Miracolul clasic l-a fascinat, iar filosofia şi teologia
patristică l-au îmbogăţit spiritual. A investit în cultură şi în suflete, trasmiţând discipolilor săi imboldul de a scrie. La Sibiu, părintele arhidiacon profesor dr. Constantin Voicu (1929-2015) a aprofundat disciplina la care şi-a susţinut doctoratul,
onorându-şi îndrumătorul de la Bucureşti.
Parcurgerea operei părintelui Ioan G. Coman este cel mai important mod de
a-i omagia memoria. Diversitatea tematică a operei patristice şi nivelul actual al
cercetării teologice superioare în care referinţele patristice constituie o componentă esenţială pentru încadrarea unui subiect în tradiţia de gândire şi trăire creştină
a Bisericii, reclamă o regândire a încadrării Patrologiei în categoria disciplinelor
istorice şi o atenţie mai mare faţă de formarea profesorilor care o predau. Pătruns
de conştiinţa contribuţiei Patrologiei la formarea unui teolog, părintele Ioan G.
Coman a ridicat-o la statutul de disciplină fundamentală în învăţământul teologic
universitar, conexă cu toate disciplinele studiate. Reflecţia asupra stării actuale a
cercetării patristice este un alt mod de a omagia în acest an efortul părintelui Ioan
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G. Coman de a consolida o disciplină teologică prin care a dorit să ne transmită
gândurile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii ca lumină pentru minte şi hrană spirituală.
Moştenirea lăsată de părintele Ioan G. Coman rămâne un îndemn la responsabilitate faţă propria nostră tradiţie teologică, iar cunoaşterea ei, un act de demnitate
care presupune asumarea valorilor creştine.
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