
Pr. Prof. Dr. VASILE GORDON 

  I. DATE BIOGRAFICE:  

Data şi locul naşterii: 27 aprilie 1954, Sat Lunca, Com. Sieut, Jud. Bistriţa-Năsăud. 

Părinţii: Octavian (agricultor şi tâmplar) şi Sofia (agricultor). 

Situaţia familială: căsătorit (1978), cu Irina (fiica pr. Constantin Voicescu), medic 

primar, specialitatea „Recuperare medicală”, la Spitalul clinic „Colentina” din Bucureşti. 

Trei copii (toţi căsătoriţi): Octavian-Gheorghe (n. 1979) – lect. univ. limbi clasice 

(Facultatea de Teologie).; Laura (n. 1982) – prof. engleză (Lic. Cervantes); Constantin (n. 

1985) – cântăreţ bisericesc (Biserica Sf. Voievozi - Griviţa) şi doctorand al Facultăţii de 

Teologie din Cluj. Dumnezeu ne-a binecuvântat şi cu 10 nepoţi. 

  II. FORMAREA ŞI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:   

Studii liceale: Seminarul Teologic din Bucureşti (1971-1976)  

Studii universitare: Institutul Teologic din Bucureşti (1977-1981) 

Studii postuniversitare: Studii doctorale, la Institutul Teologic din Bucureşti (1981-

1984), specialitatea Omiletică şi Catehetică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Constantin 

Galeriu. 
 

  

 III.  ACTIVITATEA ACADEMICĂ ŞI DE CERCETARE 

 

III. 1. Cărţi: 1. Predica ocazională (pareneza), Teză de doctorat, Editura Institutului 

Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, 262 p.; 2. Introducere în 

Omiletică (Curs pentru Teologie Pastorală), Edit. Universităţii din Bucureşti, 2001, 362 p.; 3. 

Mergând, învăţaţi... (predici), Editura Univ. din Bucureşti, 2001, 330 p.; 4. Biserica şi Şcoala. 

Analize omiletice, catehetice şi pastorale. Editura „Christiana”, Bucureşti, 2003, 444 p.; 5. 

Introducere în Catehetica Ortodoxă, Edit. „Sophia”, Bucureşti, 2004, 240 p.; 6. Mergând, 

învăţaţi… (Predici pentru toate duminicile şi sărbătorile de peste an), Ediţia a II-a, revizuită 

şi completată, Edit. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 

2006, 498 p.; 7. Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, vol. I, Edit. Sophia, Bucureşti, 2012, 

248 p.; 8. Omiletica (coordonator; coautori: A. Ivan şi N. Beldiman), Edit. Basilica, 2015, 616 

p.; 9. Vademecum Omiletic – 100 de schiţe pentru predici, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 

2015, 337 p.; 10. Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, vol. II, Edit. Sophia, Bucureşti, 

2016, 276 p.    

 III. 2. Peste 60 de studii (cu cel puţin 10 pagini de text), majoritatea pe linia 

preocupărilor catehetice şi omiletice, vizând strategia redactării şi prezentării predicii şi a 

catehezei, publicate în revistele centrale şi eparhiale din BOR, dar şi în volume colective, 

din ţară şi străinătate. Cele mai multe dintre studii tratează, în principal, temele majore ale 

cursurilor universitare de Catehetică şi Omiletică, dar prezintă şi câteva personalităţi 

marcante din domeniu (viaţa şi opera).  

 III. 3. Alte publicaţii şi activităţi: aprox. 70 de articole scurte, peste 100 de predici, 

cateheze, recenzii, prefeţe, interviuri transcrise etc. (un total de aprox. 250 de titluri); 

interviuri radio-tv (Trinitas, Renaşterea - Cluj şi în spaţiul laic).   

 III. 4. Conferințe, simpozioane, congrese de teologie etc.: întruniri internaţionale 

organizate de  Conferinţa capelanilor europeni (în calitate de Spiritual al Facultăţii, până în 

anul 1991); simpozioane ale profesorilor universitari de Omiletică şi Catehetică din România 

(în fiecare an, începând cu 2006); congrese ale Facultăţilor de teologie din ţară (în calitate de 



şef de catedră, până în 2012); diferite conferinţe organizate de ASCOR, LTCOR, Asociaţia 

medical-creştină Christiana etc.  

 

 IV. ACTIVITATE MISIONAR-PASTORALĂ: 1983-1991 – slujitor în diferite 

locuri: parohia Plătăreşti, jud. Călăraşi, ca preot paroh; Protoieria Bistriţa, Jud. Bistriţa-

Năsăud, ca preot misionar; paraclisul Sf. Ecaterina al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, ca 

asistent-spiritual (1988-1991); de la 1 sept. 1991 - prezent, preot la Parohia Sf. Ilie 

Gorgani, str. Silfidelor 5, Bucureşti, Sector V; până în 2011 – preot paroh, din 2011 – preot 

co-slujitor. Recunoaştere ierarhică: iconom stavrofor (2009). 

 Activităţi pastoral-catehetice şi misionare: editarea unui Buletin parohial (în prezent 

am ajuns la nr. 125); amenajarea unei biblioteci pentru enoriaşi, cu program de împrumut (în 

interiorul bisericii, în partea de apus); dialog catehetic săptămânal cu enoriaşii (miercuri 

seara); program social „bătrânii noştri”, cu vizite şi ajutor la domiciliu.  

   

 V. ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE ÎN DOMENIUL 

ACADEMIC ȘI DE CERCETARE: spiritual-asistent la Facultatea de Teologie din 

Bucureşti (1988-1991); profesor la Seminarul Teologic din Bucureşti (1991-1996); asistent la 

Facultatea de Teologie din Bucureşti (1996-1999); lector (1999-2001); conferenţiar (2001-

2003); profesor (2003 - prezent); conducător doctorat (2005 - prezent). Toate treptele 

didactice, pentru Omiletică şi Catehetică. Perioada 2008-2012 şef de catedră la fosta „Catedră 

Practică”. Din anul 2013, membru titular al Şcolii Doctorale şi profesor (pl. cu ora) la 

Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.  

 Coordonator al simpozioanelor anuale organizate de profesorii universitari ortodocşi 

de Omiletică şi Catehetică din România (începând din 2006).  

 Între proiectele de viitor: un suport de Curs pentru master şi doctorat şi un suport 

practic pentru cateheza parohială (Catehetica Practică). Actualizarea Bibliografiei pentru 

Omiletică şi Catehetică (publicarea este prevăzută în planul editorial/2018 al Universităţii din 

Bucureşti).     
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