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Notiţe bibliografice

Ieromonah Teofan Mada, Omul şi educaţia în opera Sfântului Vasile cel 
Mare, Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2009, 242 p., ISBN 978-973-88513-6-8

Lucrarea ieromonahului Teofan Mada apărută la Editura Vremi în 2009 ne pune 
înainte gândirea Sfântului Vasile cel Mare despre om, care se formează în duhul Bisericii 
primind o educaţie creştină întemeiată pe învăţăturile Scripturii, şi având ca mărturie pro-
pria experienţă a Sfântului Vasile ca mare dascăl al Bisericii şi ierarh al lui Hristos.

Cartea accentuează rolul pe care-l are educaţia creştină în viaţa omului, în mod spe-
cial a tânărului, punându-ne înainte atât modul, cât şi mijloacele prin care putem realiza o 
educaţie creştină.

O atenţie deosebită este dată învăţăturilor Sfântului Vasile despre educaţie, învăţături 
care, deşi au fost date în primele veacuri creştine, sunt mereu actuale şi practice, contem-
porane tuturor creştinilor.

Autorul foloseşte o bogată bibliografie, reuşind astfel să surprindă în diferite texte 
scripturistice şi patristice învăţătura Sfântului Vasile despre educaţie.

Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian

Pr. Dr. Mircea Florin Cricovean, Aspecte teologico-literare în corespon-
denţa patristică, Ed. Marineasa, Timişoara, 2008, 330 p.

La Editura Marineasa, din Timişoara, a apărut în 2008 cartea Părintelui Dr. Mircea 
Cricovean, intitulată: „Aspecte teologico-literare în corespondenţa patristică”, carte pre-
faţată de Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, al cărui ucenic a fost Părin-
tele Cricovean. Această carte este o ,,prelungire” în timp a tezei de doctorat a Părintele 
Mircea Cricovean, teză în care a analizat ideile dogmatice din epistolele Sfântului Va-
sile cel Mare. Cartea Părintelui Cricovean apare cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
Părinte Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului, şi cuprinde peste 300 de pagini, 
ancorate într-o vastă bibliografie de specialitate. Cartea este alcătuită din 5 părţi însoţite 
de câteva consideraţii preliminare. Autorul tratează problematica epistolografiei Sfin-
ţilor Părinţi, prima parte analizând corespondenţa antepatristică, epistolografia vetero 
şi neotestamentară (p. 15-71). Partea a doua prezintă genul literar epistolografic, inclu-
siv norme pentru întocmirea unei scrisori (p. 71-81), începând cu epistolele Părinţilor 
Apostolici şi terminând cu epistolele gregoriene. Partea a cincea, cu care se încheie lu-
crarea, tratează comparativ corespondenţa clasică şi corespondenţa patristică. Cititorul 
are în faţă un studiu concis şi coerent despre ceea ce însemna şi înseamnă corespondenţa 
patristică, corespondenţă în care de cele mai multe ori întâlnim preocupări de ordin 
filosofic, literar, teologic, moral-educativ, social-politic, dar care au marcat veacuri de 
existenţă creştină. Lucrarea se încheie cu o bogată bibliografie, bibliografie care arată 
perseverenţă şi dragoste pentru genul epistolar.
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