Curriculum Vitae
Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă
Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă s-a născut la 6-11-1954 în Târgoviște,fiind al treilea
din cei patru copii ai soților Maria și Ion Răducă. A absolvit Școala generală din satul
Râncăciov,com.Dragomirești,jud.Dâmbovița în 1969. Intre 1969 și 1974 a urmat cursurile
Seminarului Teologic din București,absolvind seminarul ca șef de promoție. După ce a fost
admis la Institutul Teologic Universitar din București,în anul universitar 1974-1975, a
satisfăcut stagiul militar în Iași.
Intre 1975 și 1979 a urmat cursurile Institutului Teologic din București, pe care îl va
absolvi ca șef de promoție. In toamna anului 1979, în urma examenului de admitere, a început
cursurile de Doctorat în Teologie, secția sistematică,specialitatea Teologie morală, sub
îndrumarea P.C.Prof.Dr. Dumitru Radu.
Primind o bursă de studii în Grecia,a mers la Atena unde a început cursurile de limbă
neogreacă la Universitatea din Atena. După câteva luni s-a transferat la Universitatea
,,Aristotel” din Tesalonic. Aici a continuat cursurile de neogreacă la Facultatea de Litere și
Filosofie (1981),iar la Facultatea de Teologie a ales să lucreze sub îndrumarea Prof.
Gheorghios Mantzarises, profesor de Morală și Siciologia Creștinismului. Acesta i-a propus
ca subiect de teză tema ,,Instrăinarea și restaurarea omului, în gândirea Sfântului Grigore de
Nyssa”. Pe durata a doi ani teologul V.Răducă a urmat și cursuri de Dogmatică (cu
prof.Dr.Nikos Matzuka și Ioannis Romanides), de Psihologie (prof.Dr.Stavros Baloianis), de
Istoria dogmelor (Prof.Dr.Ioannis Kaloghirou). In paralel, va continua doctorantura în țară,
unde-și va prezenta referatele necesare și va face examenele.
Primind o bursă de studii din partea Conferinței Episcopilor Elvețieni, din toamna lui
1982 a continuat pregătirea în vederea Doctoratului, la Universitatea ,,Misericorde”din
Fribourg (Elveția). Aici a lucrat sub îndrumarea părintelui dominican Prof.Dr,Christoph von
Schoenborn, profesor de Teologie Dogmatică (viitorul cardinal al Vienei). La Fribourg a
urmat cursuri de Teologie Morală (cu părinții dominicani Prof.Dr.Servais Pinckaers și Pinto
de Oliveira),de Filosofie ( Prof.Em.Levinas, J.D.Philippe, Ruendi Imbach) și Patristică
(Prof.Dr.Dirck van Damme O.P.)
La data de 13-11-1984 a susținut teza de Doctorat în Teologie cu titlul ,,Αλλοτριωσις
– La chute et la réstauration de l’homme chez Saint Gregoire de Nysse”,fiind declarat Doctor
în Teologie, cu calificativul ,,magna cum laude”. A fost primul doctorat obținut în
Universitatea din Fribourg de un doctorand de confesiune ortodoxă.
Intors în țară, a definitiva calitatea de doctorand la București cu examenul aprofundat
de Admisibilitate, promovat în primăvara lui 1985. A depus teza de doctorat la Institutul
teologic Universitar din București în februarie 1986, făcând susținerea ei abia în 26-011991,fiind promovat Doctor în Teologie și la Institutul Teologic Universitar din București.
In luna mai 1986 a dat concurs pentru ocuparea postului de asistent la Institutul
Teologic de grad Universitar din București. A câștigat concursul și, cu începere din anul
universitar 1986-1987 a funcționat ca asistent la secția Practică a acestui institut. A lucrat cu
profesorii :Pr.Dr.Constantin Galeriu, Pr.Dr.Nicolae Necula, Pr.Dr.Ioan Dură și Pr.Dr.Nicu
Moldoveanu.
In anul 1994 a devenit lector la disciplina Omiletică și Catehetică. În 1998 a devenit
conferențiar la disciplina Teologie Morală și Spiritualitate Creștină, iar în 2001 va deveni
profesor la disciplina Teologie Morală,Spiritualitate Creștină și Bioetică,unde funcționează și
în prezent. Din 2000 până în 2008 a fost prodecan al facultății de teologie a Universității din
București. Cu începere din nul 2005 a devenit conducător de Doctorat. In iulie 2007 Senatul
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Universității din București i-a delegat atribuțiile de decan, conducând în felul acesta facultatea
de Teologie a Universității din București până în februarie 2008.
Din 1983 este căsătorit cu Doamna Elena-Mioara,de profesie farmacist. Au împreună
doi copii. In 20 februarie 1988 tânărul teolog Vasile Răducă a fost hirotonit diacon de fericitul
întru adormire patriarhul Teoctist, iar în 22 februarie 1990 a fost hirotonit preot de
mitropolitul Nestor al Olteniei.
Din 13 aprilie 1990 slujește la Biserica Kretzulescu din București,iar,cu începere din
1993 este parohul Parohiei Bisericii Kretzulescu unde a depus deosebite eforturi în vederea
consolidării și restaurării a bisericii.
Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă, ca delegat al Patriarhiei Române,a participat la diverse
întruniri
teologice
în
țară
și
în
străinătate
(Geneva,
Montreux,
Sofia,Lunneburg,Leuven,Tessalonic,Sankt.Petersburg,etc).Este secretar al Comisiei de
Bioetică a Patriarhiei Române, a fost membru al Comisiei de Bioetică a UNESCO,Filiala
România,este reprezentant al B.O.R. în Comisia Interortodoxă de Bioetică, unde a elaborat
documentul ,,Etica procreerii umane”. A fost membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei
Bucureștilor (două mandate),membru al Consiliului Național Bisericesc (două mandate) și al
Adunării Naționale a Bisericii Ortodoxe Romîne (pentru două mandate) . A fost membru al
Comisiei de Bioetică a Fundației ,,Academia Medicală” a Ministerului Sănătății.
Pentru activitatea depusă ca preot și profesor,P.F.Părinte Patriarh Daniel i-a acordat
distincțiile ,,Crucea Patriarhală”(2008) și Ordinul ,,Sanctus Stephanus Magnus”(2011).
Actualmente predă Teolgie Morală și Bioetică la cursurile de licență de la Facultatea de
Teologie a Universității din București,iar la masterat ține un curs pe patru semestre cu tema ,,
Inceputurile și spiritualitatea monahismului creștin între secolele IV-VI,în Răsărit și
Apus”,studiind începuturile monahismului creștin, idealutile acestuia și metodele prin care
monahii din acea perioadă căutau să atingă idealul pe care și l-au propus. A avut mai mulți
doctoranzi dintre care până în prezent treisprezece au definitivat studiile cu susținerea tezei de
doctorat.
Cărți
- Allotriosis-La chute et la réstauration de l'homme selon St.Grégoire de Nysse,
Publication partielle de these présentée a la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg,
Suisse pour obtenir le grade de Docteur, Imprimerie Saint Paul, Fribourg, 1985.
-Antropologia Sfintului Grigore de Nyssa , Ed.Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă,
Bucureşti, 1996.
-Ghidul creştinului ortodox azi , Ed. Humanitas, 1998,cu mai multe reeditări ale textului
revăzut şi cu adăugiri.Ultima ediţie substanțial adăugită, în 2008.
-Monahismul egiptean - de la anahoreţi la chinoviu , Ed. Nemira, Bucuresti, 2003
Traduceri
-Michel Quenot, Icoana-fereastră spre Absolut , prefaţă şi traducere din lb.franceză, Ed.
Enciclopedică, 1993
-Vladimir Losky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit , Studiu introductiv şi traducere
din lb.franceză, Ed.Anastasia.Bucureşti l993; ediţia a doua revizuită şi îmbunătăţită, Ed.
Bonifaciu, 1998;Ed.Humanitas,2010
-Paul Evdokimov, Femeia şi mîntuirea lumii , traducere din lb.franceză (in colaborare),
Ed. Christiana, 1993.
-Paul Evdokimov, Prezenţa Duhului Sfîint în tradiţia Bisericii Ortodoxe , traducere din
lb.franceză cu studiu introductiv, Ed. Anastasia, 1995, ediţia a doua în 2004.
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-Paul Evdokimov, Cunoaşterea lui Dumnezeu , traducera din lb.franceză şi prefaţă, Ed.
Christiana, 1995.
-Christoph Schoenborn, Icoana lui Hristos , traducere din lb.germană şi prefaţă, Ed.
Anastasia, 1996; Editura Humanitas,2011.
- Sf.Ambrozie, Episcopul Mediolanului, Despre Duhul Sfint , traducere din lb.latină, studiu
introductiv şi note, Ed. Anastasia, 1997.
-Michel Quenot, Inviere şi icoană , traducere din lb.franceză şi prefaţă, Ed. Christiana,
1999.
-Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt , traducere din lb. latină cu studiu introductiv
şi note, Ed.Sophia, 2001.
- Sf.Dionisie Pseudo-Areopagitul,Epistole,traducere din limba greacă,Ed.All,1994.
-Georgios Mantzarides, Globalizare şi mondializare , traducere din lb. neogreca, editura
Bizantina, Bucuresti,2002.
Studii și articole
I
- Planificare familiala si controlul nasterilor, in Anuarul FTOB, 2004
- The Mission of the Ortodox Church Today- Challenges, Dilemmas and Suggestions, în
“Actele celui de-al V-lea congres al Şcolilor de Teologie Ortodoxă”, Belgrad, octombrie,
2001
- Invatamintul romanesc si prostitutia, in “Morala, factor de stabilitate sociala”, Ed. M.I.,
2002, 161-171
-Νεαγοε Μπασαραμπ,ησυχαστης της ρουμανικης αναγενησης (Neagoe Basarab, un
isihast al Renasterii romanesti) in “Anuarul” Facultatii de Teologie al Universitatii din
Tesalonic, 2003
-Actualitatea gindirii Sf. Grigore de Nyssa, in “Anuarul FTOB, 2003, pp. 175-8
- Paternitatea duhovniceasca-slujire si autoritate in comunitatea pahomiana, in
“Anuarul” FTOB, 2002, pp. 183-199
- Caractere diverse şi dificultăţi familiale în ,,Teologie ortodoxă în destin românesc « ,în
Omagiu Părintelui Profesor Ilie Moldovan la 80 de ani,Editura Andreiana,Sibiu,2008.
- Rigas Velestinlis, un precursor al Drepturilor omului in spatiul romanesc al secolului al
XVIII-lea, in “Glasul Bisericii”
- De la Hristos ( Doctorul suferind ) la preotul sau, intre suferinzi si doctori, in
“Almanahul “ FTUB, 2001, 375-357
- Familia si Imparatia lui Dumnezeu dupa Sfinta Scriptură,in “Teologie si viata” nr. 1-7,
2001 pp. 81-94
- Credinta deista si credinta mântuitoare, in “ Studii teologice”, nr. 3-4, 2001, pp. 16-24
- De la drepturile Omului, la Drepturile religioase, in “Studii Teologice” nr. 1-2, 2000,
pp. 59-72
- Christianity in Romania, in “ The steps closer to Romania”, The Romanian Cultural
Foundation Publishing House, Bucharest, 1999, p.80-92
- Element of contacts between Thessaloniki and the Romanian land, conferinta tinuta la
Universitatea din Tesalonic, publicata in “Documentele” congresului tinut in Tesalonic
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intre 21-25 mai/1997 cu ocazia festivitatilor legate de declararea Tesalonicului drept
“Capitala” culturala a anului 1997 ;,,Διεθνες Επιστιμονικο Συνεδριο Θεολογικης Σχολης
Αρηστοτελιου Πανεπιστημιου Θεσσαλονικης, Η Θεσσαλονικη ως κεντρο
Ορθοδοασσδοξου Θεολογιας Προοπτικες στη σημερινη Ευρωπη,Πρακτικα
Συνεδριου,Θεσσαλονικη,2000,p.241-252
- Actul catehetic: cateheza si actiunile catehetice,in “Studii teologice” nr. 3-4, 1997, pp.
153-177
- Bioetica, familia si morala crestina, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1999, pp. 103-118
- Profesrul si ora de religie, in Almanahul bisericesc”, 1995, pp 21-28
- Rolul formativ al religiei, in “Studii teologice” nr.1-3, 1994,pp. 81-97
- Familia-factor de educatie morala, in “Ortodoxia”, 3-4/ 1997; p. 79-91
-Parohia spatiu misionar, in “Ortodoxia”, 3-4/1996, p. 86-89
-Sfinta Scriptura în cultul Bisericii, in “Glasul Bisericii”, 3-4/1992
-Căsătoria – Taina a comuniunii si a desavirsirii persoanei, in “Studii teologice” 34/1992
-Profesorul și ora de religie,în ,,Almanahul bisericesc”,1995,p.121-128.
Teodicee si cosmologie la Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice”, 1-2; 1992, pp. 6293.
- Grija Bisericii faţă de mediul ambiant, in “Studii teologice”, nr. 3/1990, 105-119
- Pacea si integriatatea Creatiei ( conferinta tinuta la consfatuirea ecumenica de la
Sofia, oraganizata de Cons.mondial al bisericilor ), in “Mitropolia Moldovei si Sucevei “
nr. 1, 1989, pp. 23-31
- Taina Sfăntului Maslu in viata Bisericii, în “Biserica Ortodoxa Romina”, nr. 7-80;
1989, pp.175-189
- Vetre mănăstiresti de odinioara – pustiul Kellia din Egipt, in “ Glasul Bisericii”, nr. 1,
1989, pp. 96-102
- Cultul sfintilor in Biserica Ortodoxa , in Almanahul Arhiepiscopiei Romane de la
Paris, 1987
- Iubirea - cea mai mare porunca, in Mitropolia Moldovei si a Sucevei nr. 6 1987 pp.94100
- Perspective ortodoxe asupra Creatiei, în “ B.O.R.” nr. 1-2 , 1988, pp 80-88
- Voinţa si libertatea in conceptia lui Matin Luther, in “Studii teologice” nr. 3-4, 1984
- Vointa si libertatea in gindirea Sf. Grigore de Nyssa, in “Studii teologice” nr. 1-2 ,
1983,
- Pronia si libertatea persoanei in gindirea lui Origen, in “Studii teologice” nr. 5-6,
1982, pp. 370-383.
- Despre transplantul de organe, în ,,Ortodoxia~,nr.3-4,2004,pp.16-31.
Planificarea familiară, controlul naşterilor şi contracepţia, în "Ortodoxia" 1-2, 2006
- Misiunea Bisericii Ortodoxe azi - provocări, dileme şi sugestii, in "Ortodoxia" 1-2, 2005,
p. 11-21
- Asceza" păgână şi asceza în viziunea Sfinţilor Trei Ierarhi, in Anuarul FTOUB, 2005
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- Teologia pastorală şi misiunea Bisericii, Studii Teologice, nr. 3, 2005
- Preoţie, misiune şi învăţământ teologic în gândirea Prea Fericitului Părinte Patriarh
Teoctist, Studii Teologice, nr. 4, 2006
- Semnificaţia morală a "timpului" în gândirea Fericitului Augustin, în ,,Timp şi Spaţiu,o
abordare din perspectiva Ştiinţelor umaniste”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2006.
- Bioetica,din perspective Teologiei Ortodoxe,în,,Educaţia în Bioetică şi Drepturile
Omului în Romania,”Comisia Naţională a Romaniei pentru
UNESCO,Bucureşti,2006,pp.295-303.
- Planningul familial şi contracepţia, în ,,Anuarul „FTOB,2006
- Sfîntul Ioan Hrisostom şi semnificaţia morală a Omiliilor la Statui,în ,,Anuarul
FTOB,2007.
- Avortul,contrecepția și manipularea genetică,în ,,Ortodoxia”,nr.3-4/1997
- Clonarea reproductivă şi clonarea terapeutică,în ,, Ortodoxia”,nr.2,2008.
- Fericirea ca exigenţă morală,în ,,Actele simpozionului<<Teologie şi Filosofie>>de la
Durău, Ed.Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei,2007.
- Procrearea umană medical asistată,în ,,,Mărturie comună.Credință și Știință în
dialog”,Revista Centrului de cercetări Interdisciplinare Religie și Știință Sfântul Maxim
Mărturisitorul”,Universitatea Valahia ,anul IV,1(3),2008,14, articol în ,,
Ortodocia”2009,nr.1.
Clonarea reproductivă şi clonarea terapeutică,în ,, Ortodoxia”,nr.2,2008..
- Creştinismul şi Drepturile Omului, conferinţă ţinută la simpozionul internaţional
,,Demnitate şi Justiţie pentru toţi”,Bucureşti,13 dec.2008;publicat în vol.,,Biserica Ortodoxă și
Drepturile omului,paradigme,fundamente,implicații”,ed.Nicolae Răzvan Stan,Ed.Universul
Juridic,Buc.2010,p.193-209.
- Monahismul în gândirea Sfințilot Trei Ierarhi, în ,,Anuarul Facultății de Teologie
Ortodoxă”,2008,pp.511-527.
- Virusul Papiloma şi educaţia religioasă din şcolile noastre,în ,,Ziarul Lumina,vineri,
25 sept.2009.
- Prietenie şi Doctrină în epistolele Sfântului Vasile cel Mare de dinainte de epiacopat,în
,,Almanahul” Episcopiei Ialomiţei şi Călăraşului,2009
- Catedrala Mântuirii Neamului,o prioritate spirituală pentru România, în,,Lumina de
de Duminică”,7 03-2010,p.10.
- Exigenţele educaţiei creştine a tinerilor,în,,Cultură şi Religie.Statutul religiei şi
instrucţia şcolară”,Ed.Universităţii din Bucureşti,2009
- Spiritualitate şi asceză în Epistola a II-a a Sfântului Vasile cel Mare; Anuarul
Facultăţiide Teologie Ortodoxă”a Univ.din Bucureşti;conferinţă prezentată la simpozionul
internaţional organizat de Universitatea din Baia Mare în anul comemorativ,,Vasile cel
Mare”,oct.,2009.
-Asceză şi paternitate duhovnicească în corespondenţa Sfântului Vasile cel Mare,în
,,Studii teologice”,
2010.
- Plantele modificate genetic și sănătatea omului, conferinţă susţinută la
simpozionul,,Credinţă şi ştiinţă în dialog „ orgtanizat de Universitate ,,Valahia”din
Târgovişte,oct.2009, în ,,Anuarul FTOUB,2010
- Familia creştină,model de unitate creștină,în,,Bucuria nunții binecuvântate
Editura,,Cuvântul Vieții” Mitropoliei Munteniei și Dobrogei,București,2011,pp130- 67.)
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- Familia lui Dumnezeu între familiile lumii, conferință prezentată la Simpozionul
internațional organizat la București de Asociaía ,,San Egidio” și Patriarhia Română între 24 și
27 mai 2011 (conferința este în curs de publicare).”
- Formele de manifestare și receptare a sacrului în spațiul social ,conferință prezentată la
simpozionul național ,, Spațiu sacru și spațiu profan” ,de la M-rea Caraiman,Bușteni, ținut
între 29 sept-2 ot.2011.Lucrarea se va publica în Actele simpozionului.
- Mediul înconjurător și ecologia stărilor sufletești,conferință prezentată la simpozionul
cu tema,,Știința și credința în sprijinul protejării mediului” din cadrul Universității ,,Valahia”
din Târgoviște,care a avut loc între24-25 nov.2012.Conferința se va publica în Actele
simpozionului.
- Familia creștină într-un mediu secularizat,în,,Ortodoxia” nr.1;2012,p.13-32.
- The Ethics of Human Procreation (Etica procreerii umane),(40 de pagini),document
elaborat și trimis în Grecia pentru Comisia internațională de Bioetică a Patriarhiei Ecumenice.
- Boala și vindecarea ei în Hristos,conferință prezentată la Simpozionul internațional de
Teologie ,,Taina Sfântului Maslu și îngrijirea bolnavilor”,ținut la București în 15-16 mai
,2012.publicată în ,,Taina Sfântului Maslu și Ingrijirea bolnavilor”,Editura.<<Cuvântul
vieții>>,București,2012,pp.161-177.
- Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc și ,,sinodul” celor două țări ,conferință
prezentată la Colocviul internațional,,Cartea și tiparul în misiunea Bisericii și cultura
românească.Tetraevanghelul lui Macarie-500 de ani de la tipărire”,Târgoviște,29-30 mai
2012.Lucrarea se va publica în Actele Colocviului.
- Sf.Maslu în Biserica Ortodoxă,studiu istorico-liturgic,conferință prezentată la Colocviul
internațional ținut la Facultatea de Teologie a Universității din București (14-15
septembrie,2012),în curs de publicare.
- Inceputurile bioeticii și Morala creștină, în ,,Misiune,spirtualitate,cultură”,Valahia
Uiversity Press,Târgoviște,2013,pp.267-284.,conferință prezentată la simpozionul internaíonal
cu tema ,,Biserica și societatea în lumea contemporană: provocări,tendințe și
perspective”,care a avut loc la Universitatea ,,Valahia”din Târgovi;te între zilele de 3-6 iunie
2013.
- Rolul Sfinților Metodiu și Chiril în creștinarea slavilor,conferință prezentată la
simpozionul internațional intitulat ,,A 1150-a aniversare a Sfinților Chiril și
Metodie.Contribuția lui Chiril și Metodie la dezvoltarea culturii europene”
organizat de Facultatea de limbi străine a Universității din București ,în zilele de 14-16
iunie,2013,în ,,Ortodoxia”,nr.3/2014,pp.12-30.
- Lucian Blaga și gândirea mistică, în ,, VOCATIE,SLUJIRE,JERTFELNICIE,Cinstire și
recunoștință Părintelui prof.dr.Nicolae D.Necula la vârsta de 70 de ani ”
,ED.Basilica,București,2014,pp.385-401.
- Ecologia e modalita di conservatione sostenibile del creatio, în vol. ,,GESU CRISTO e il
nuovo UMANISMO,A cura di Marco Vergottini,Centro Ambrosio, Milano,2015,p.529-544,
(Conferință ținută la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Milano). - Ecologia și
calea conservării durabile a creației,în vol. ,,Anca Irina Ionescu,Omagiu la 70 de
ani”,Editura Lider Internațional,2016,pp.435-446.(Varianta în limba română a studiului
Ecologia e modalita.... publicat în limba italiană la Milano)
- Metanoia in the thinking of Saint John Chrysostom,în ,,Icoana credinței”,International
Journal of Interdisciplinary scientific Research”,vol.2,Number 4,June,2016,p.5-12.
- The Romanian Theologians and The Dialogue with The Old Oriental Churches în
,,The Dialogue between the Eastern Orthodox and Oriental Orthodox Churces ” ed.Christine
Chaillot, Volos Academy Publications,Volos,2016;pp.160-186.
- Educația ascetică în Apoftegmele Părinților din Pustia egipteană,conferinți ținută la
Congresul internațional cu tema ,,Tinerii și educația religios-morală în contextul lumii
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contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală” de Teologie,Târgoviște ,2-3
iunie,2016; în ,, Misiune, spiritualitate, cultură”, Valahia University Press,Târgoviște,2016,
pp. 63-81;
- Credința, satisfacție intelectuală sau virtute? În ,,Anuarul FTOUB”, pp.97-109.
- Libertatea morală și libertatea creștină ( conferință ținută la Facultatea de Medicină din
București,februarie,2017, în cadrul Centrului de cercetare și dialog Teologie-Știință din cadrul
Universității din București), în curs de publicare).
- Patriarhul Justinian și dialogul cu Bisericile Vechi-Orientale,( conferință ținută la
Congresul internațional de Teologie de la facultatea de Teologie a Universității Valahia din
Târgoviște, mai 2017), în ,, Misiune, spiritualitate, cultură”, Valahia University
Press,Târgoviște,2017,pp83-99;
- Biserica de acasă, cadrul firesc de formare a omului contemporan ,în vol. ,,Prelegeri
pentru cursurile de pregătire în vederea obținerii gradelor clericale”, Ed. Cuvântul vieții”,
București, 2018, pp.187-215.
- Eroi ai Unirii, Martiri ai Neamului – Unirea Basarabiei cu România, conferință ținută
la Simpozionul International, cu tema ,, Unitatea de Credință și de Neam în contextul unei
lumi globalizate”, organizat de Facultatea de Teologie a Universității ,,Valahia” din
Târgoviște între 29-31 mai 2018. (Lucrare apărută în actele simpozionului).
de Teologie Târgoviște,mai,2018, (lucrare în curs de apariție în actele congresului).
- Unirea cea mare și pelerinajele interbelice la Locurile Sfinte, căi de mărturisire și de
intărire a credinței, în ,, Anuarul FTOUB, 2018.
- Eshatologia la Hans Urs von Balthasar și Pr. Dumitru Stăniloae, conferință prezentată
la Simpozionul international, ”Dumitru Stăniloae și Hans Urs von Balthasar despre Părinții
Bisericii (Sfântul Maxim Mărturisitorul”, care a avut loc la Facultatea de Teologie ,,Patriarhul
Justinian” a Universității din București, 6-8 septembrie, 2018, în ,,Anuarul FTOUB” 2020,
pp.97-110.
- Munca și semnificația acesteia, un punct de vedere al Moralei Bisericii Ortodoxe,
conferință ținută în februarie 1019 la Conferința de la București a Organizației Mondiale a
Muncii, (articol în curs de publicare);
- Patriarhul Justin Moisescu și Sfinții Părinți ai Bisericii, conferință prezentată la
Simpozionul internațional de Teologie și Spiritualitate,de la Târgoviște, 3-5 mai 2019 , în
,,Misiune, Spiritualitate, Cultură”, Editura Biblioteca Târgoviște, 2019, pp.353-371.
- Inceputurile monahismului în Gaza, în ,,Anuarul FTOUB”, 2020,pp.343-367.
- Transplantul de celule, țesuturi și organe, în ,,Anuarul Arhiepiscopiei Râmnicului, 2021,
- Inceputul monahismului în Peninsula Sinai, în ,, Anuarul FTOUB, 2021
II
-Sfintul Grigore de Nyssa, Despre numele divine, trad. lb.elina, in “ Glasul
Bisericii”, nr. 11-12, 1980 pp. 690-710
- Fer. Augustin, Despre buna intelegere intre frati. Tratatul despre patima Domnului,
trad.din limba latina, in “Glasul Bisericii” nr. 2, 1986, pp. 42-57
-Fer. Augustin, Oratio in noaptea de Pasti, trad. din lb. latina in “Glasul Bisericii” nr. 2 ,
1987, pp. 50-59
-Sf.Grigore de Nyssa, Catre cei indoliati, trad.din lb.elina , in “Glasul Bisericii, nr.3-4,1984
- Eutanasia, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 342/2004
-Avortul, in “Vestitorul Ortodoxiei” nr. 336/2004
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-Cei care au îndrăznit să biruiască lumea,în ,,Lumina de Duminică”,22,iunie,2008,p.5.
-Minunea de la marginea Gadarei,in ,,Lumina de Duminica",20 iulie,2008,p5.
- Este Biserica impotriva transplantului, în ,,Ziarul Lumina",21 martie,2008,p.4.
- Acordul prezumat,drumnul spre omucidere,in ,,Ziarul Lumina",26 martie,2008,p.4
- Dumnezeu nu uita,dar iarta,in ,, Lumina de Duminica",31 august,2008,p.5
- Alături de Hristos în mijlocul furtunii, în ,,Lumina de
Duminică”,nr.17,august,2008,p.5.
- Pescuitul în ape limpezi,in ,, Lumina de Duminica",28,septembrie,2008,p.5.
- Cine este aproapele nostru?,în ,,Lumina de Duminica",din 16,nov.2008,p.5
- Gîrbovi în trup,gîrbovi în suflet,în,, Lumina de Duminică”,7-12-1008,p.5
- Stăruinţa în rugăciune face minuni,în ,, Lumina de Duminică”,1-02-2009.
- Spre oraş-Cetatea lui Constantin şi Stanbulul,în ,,Lumina de Duminică,13
sept.,2009.p.3 .
- Virusul Papiloma şi educaţia religioasă din şcolile noastre,în ,,Ziarul Lumina”,vineri,
25 sept.2009.
-Daruile Sfântului Duh,în ,, Lumina de Duminică”, 6-12-2009
-Familia creştină şi riscul secularizării,în,,Lumina de duminică,6, febr.20011,p.8-9.
- Invierea Domnului – Biruință smerită, în ,,Lumina de Duminică,24,aprilie,2011,p.3
- Grija față de copii în documentele O.N.U.și neglijența de la noi , în ,,Ziarul lumina de
duminică”, 2- 11-2011.
- Suferința și grija față de semeni , în ,,Lumina de duminică”, din 8-01-2012,p.2.
- Puterea faptului minunat,în ,,Dilema veche”,nr.463 din 27 dec.2012
- Sărbătorile Epifaniei , în, ,,Ziarul Lumina” din joi,10,2013,p.2.
- Sfântul Apostol Toma și a zecea Fericire ,în ,, Lumina de Duminică”,nr.19
(389),anul.IX,2013,din 12 mai,pag.8.
- Parabola celor doi fii care și-au redescoperit tatăl, în ,,Lumina de Duminică” din 16
febr.2014,pp.3-4.
- Trupul și grija față de el,în ,,Lumina de Duminică” din 6 aprilie,2014,p.1-3.
- De ce Școala și Biserica să nu fie împreună? în ,,Lumina de duminică”,r.10(483) din
15 martie 2015,p.2-3.
- Cine,cum și de ce așteaptă Floriile ? în ,,Lumina de duminică”,nr.14(486),din 5
aprilie,2015,p.5-6,
- Suferița nedreaptă și sănătatea reală ,în ,, Lumina de duminică,””din,
25.10.2015,pp.4-5.
- Suferința care rămâne și lecția pe care aceasta ne-o oferă”,în ,,Ziarul Lumina,ediție
natională” din vineri,22.01.2016.
- Cinstea cuiva nu stă în luxul afișat,ci în viețuirea virtuasă, în ,,Ziarul Lumina de
duminică”,nr.4,din 31-01-2016,pp.2-3.
-Suntem noi înșine în măsura în care știm să ieșim din noi, în ,,Lumina de
duminică”,nr.6,din 14.02.2016,pp.5-6.
- O carte aleasă și foarte utilă,în Ziarul Lumina,din 8-o9-2016,p.7
- Fapta,un răspuns mult mai eficient decât cuvântul ,în ,,Lumina de duminică”,nr.30 din
31 iulie,2016,p.4-5. 123.) Prefață la Dinuța Marin, Pelerinaje și excursii în țară, Editura
Printech,București,2006, p.1-3.
- Prefață la Dinuța Marin, Un pelerinaj în Sud-Estul Europei, Editura Printech,
București,2008,p.1
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- Prefață la Dinuța Marin, Drumeție spirituală, Editura Printech, București,2008,p.1-3.
- Prefață la Dinuța Marin,Un pelerinaj în Grecia, Editura Printech, București,2008,p.1-2.
- Prefață la Dinuța Marin, Imagini din Asia Mică și din Insula Patmos, Editura Printech,
București,2009,p.13-14.
- Prefață la Dinuța Marin, Poteci ale Ortodoxiei în Grecia, Editura Printech ,
București,2013,p.9-11.
-Huan Pedro Monferrer Sala, Creștinătatea arabă,(recenzie) în vol.,,Anca Irina
Ionescu,Omagiu la 70 de ani”,Editura Lider Internațional,2016,pp.595-600.
- Orice vindecare este o biruință împotriva născocitorului suferinței,în ,,Ziarul de
duminică”,din 4-12-2016,p.4.
- Cuvânt-înainte la Cristian A.Petricu, Sfinții Chiril și Metodie ,,cei întocmai cu
Apostolii”,București,2018,pp.19-22.
- Sfinții nu mint, nici nu se joacă cu adevărul, în ,,Ziarul de Dumninică, 6-12-2020,
pp.4-5
- Intrarea în Ierusalim, drum spre Inviere, în ,,Ziarul de Dumninică”,p.4-5., 25-042021, pp.4-5.
- De ce om fi noi așa? în ,,Ziarul Lumina” din 22-10- 2021.
- Sf. Ioan, Arhiepiscopul Tesalonicului, Minunile Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie,(recenzie) în ,,Lumina de Duminică”, 24-10-2021, p.8.

Pr.Prof.Dr.Vasile Răducă
Adresa instituțională de mail: vasile.raduca@unibuc.ro
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