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Mircea Eliade, după 100 de ani de la naștere 
Se naște la începutul secolului al 

XX-lea, la 9 martie 1907, la București, 
un secol marcat de filosofii nihiliste și 

de teorii pozitiviste, Mircea Eliade 

surprinde cu interesul său pentru 

literatură, filosofie, studii orientale, 
alchimie și istoria religiilor, care încep 

din anii de liceu. 

Ca și ucenic al marelui filosof, 
profesorul Nae Ionescu, a învățat, 

mai mult să prețuiască metoda 

istorico-fenomenologică, să 

aprecieze importanța experienței, 
implicarea, intuiția și realitatea 

spirituală și psihologică a lumii 

mentale. 
Interesele principale din acești 

ani ai studenției era revitalizarea 

culturii române și a artei; marea sa 
speranță era aceea de a putea 

descifra mesajul cosmosului – după 

părerea lui – de aceea a urmat 

experiența indiană plină de 
semnificații ascunse. 

El a continuat să scrie până la 

moartea sa survenită la Chicago, la 
22 aprilie 1986. Eliade sublinia de 

multe ori că sacrul este legat de 

noțiunea de a fi, semnificat și de 
adevăr. Unde este Sfântul Graal?, 

întreba cavalerul Parsifal pe Regele 

Pescatore, în legenda comentată de 

Eliade în cartea sa Imagini și simboluri 
(1952). Regele nu răspunde, însă a fost 

de ajuns întrebarea, pentru ca totul să se 

îmbrace de viață și de semnificație, 
spunea Eliade. Cu alte cuvinte, sacrul 

este în om, în dorința sa de liberate și în 

căutarea mântuirii sale. Omul nu poate 

trăi fără referința la o realitate ultimă; 
pentru aceasta studiul sacrului are o 

dublă perspectivă: istorico-

fenomenologică și metafizică. Numele 

care se dau obiectelor sacre este 
secundar, ceea ce contează fiind 

seminficația sa în perspectiva realității 

ultime. 

Primul aspect  care iese la iveală în 
concepția lui Mircea Eliade – față de alți 

istorici și fenomenologi ai religiilor – 

este acela de a nu se simți îngrădit în a 

aduna documentația necesară pentru 

cercetări, să contureze riturile, 

comportamentele exterioare ale omului 

în fața sacrului, să stabilească o 
comparație cu alte religii, dar să meargă 

dincolo de acestea, implicându-l pe om 

în raporturile sale cu sacrul până la a-l 
aduce în pragul unui dialog intim cu 

unicul Dumnezeu adevărat, care i se 

revelează pentru a salva sufletul său. S-
ar putea afirma că ideea lui Mircea 
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Eliade este în linia Constituției 
dogmatice despre Revelația divină Dei 

Verbum, în care găsim expresii analoage 

acelora enunțate de el în ultimele sale 
scrieri:  

«Omul religios își asumă în lume un 

mod specific de viață, care – în pofida 

numeroaselor forme istorico-religioase – 
este recunoscut întotdeauna. Oricare ar 

fi contextul istoric în care este prezent, 

homo religiosus crede întotdeauna că 
există o realitate absolută, sacrul, care 

transcende această lume, se manifestă în 

această lume și de aceea o sanctifică și o 

realizează. Crede în originea sacră a 
vieții și în faptul că existența umană 

actualizează întreaga sa potențialitate, în 

funcție de religiozitatea sa...»  (Mircea 
Eliade, Sacrul și profanul, p. 128). 

Un alt text al Conciliului Vatican al 

II-lea pare să se apropie de ideea lui 
Eliade cu privire la oamenii care se 

declară atei, dar nu se pot elibera de 

Dumnezeu, care i-a creat religioși prin 

esență:  
«Omul a-religios este un fenomen 

mai curând rar, chiar și în societatea 

modernă cea mai desacralizată. 
Majoritatea celor fără religie se 

comportă în continuare în mod 

inconștient, religios. Acest om a-religios 

vine din homo religiosus și, fie că vrea 
sau nu, este și el lucrarea sa, s-a format 

pornind de la situațiile predecesorilor 

săi. În definitiv, el este rodul unui proces 
de desacralizare...cu alte cuvinte, omul 

profan poartă în continuare urmele 

comportamentului omului religios, 
sărăcite de semnificațiile religioase. 

Oricum ar fi, este un moștenitor. 

Trecutul nu se poate șterge definitiv, 

fiind el însuși rodul. Se formează prin 
intermediul unei serii de negații și de 

refuzuri, dar este în continuare obsedat 

de realitatea de care s-a lepădat » 
(Mircea Eliade, Sacrul și profanul, p. 

129). 

II. Un al doilea aspect privește 

suprapunerea sacrului cu profanul 
Mircea Eliade a lăsat deschisă 

problema suprapunerii sacrului cu 

profanul întrucât putea să construiască 
un punct de plecare pentru o nouă 

religie: 

«Opunând sacrul profanului am dorit 
să subliniem sărăcirea cauzată de 

secularizarea unui comoprtament 

religiuos...rămâne o problemă de care 

am vorbit într-un mod pur aluziv: în ce 
măsură profanul poate în sine însuși să 

devină sacru, în ce măsură o existență 

secularizată în profunzime, fără 
Dumnezeu, fără zei, poate constitui un 

punct de plecare a unui nou tip de 

religie?» (Mircea Eliade, Sacrul și 
profanul, prefață). 

El scriind în opusculul său Sacrul și 

profanul, în 1964, afirma că această 

problemă nu era de competanța 
istoricului religiilor, întrucât un 

asemenea proces se găsea într-o fază 

inițială: totuși a declarat că putea 
dezvolta diferite nivele și să urmeze 

diferite obiective. 

Hegel afirma că religia este 

cunoașterea Absolutului, care pătrunde 
fiecare acțiune și întreaga viață. 

Fenomenologia își are începutul – 

asemenea filosofiei religiei – din 
percepția obiectelor care se găsesc în 

afară și din forțele naturale: «Deasupra 

lumii sensibile, se deschide o lume 
suprasensibilă care este lumea 

adevărată; deasupra a ceea ce este sus 

este ceea ce este imutabil...» (G. W. 

Hegel, Fenomenologia dello Spirito, în 
Dizionario dei Filosofi della Religione, 

337-338). 
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Pentru Hegel conștiința constituie în 
interiorul realității, sacrul. conștiința 

prezintă două aspecte: unul de stăpânire 

și altul de sclavie, din care derivă o 
cunoștință diferențiată, o dependență și 

manifestări religioase. Conștiința de sine 

se găsește într-o situație dialectică: în 

timp ce tinde să cucerească o libertate 
stoică, externă, se găsește într-o 

contradicție; crezându-se eliberată de 

orice condiționare externă și de ideile 
greșite dobândește o experiență a unei 

conștiințe private de fericire. 

(Dizionario dei Filosofi della Religione, 

338). 
Mircea Eliade are meritul de a fi 

denunțat confuziile curentelor istorico-

religioase și filosofico-religioase ale 
secolului al XIX-lea, declarând că un 

fenomen religios trebuie să fie studiat în 

manieră religioasă, pentru a descoperi 
semnificația sa autentică, precum și 

esența sa: 

«Un fenomen religios va fi așa cu 

condiția să fie înțeles în modul său 

propriu de a fi, adică să fie studiat pe 
scară religioasă». (Mircea Eliade, Sacrul 

și profanul, prefață). 

În consecință, fenomenul religios 
trebuie îndepărtat pe cât posibil de alte 

științe care, riscă să-l interpreteze diferit 

de sensul său adevărat, să-l facă 

ambiguu, să-l îndrepte către interpretări 
opuse până a declara însăși «moartea» 

Dumnezeului cel viu, în care crede 

fiecare om, conștient sau inconștient, 
pentru că legea sa de chemare la 

mântuire este înscrisă în fiecare 

conștiință umană încă din sânul matern. 

În pofida criticilor aspre pe care le-a 
suportat pentru ideea sa, Mircea Eliade 

nu s-a lăsat condiționat – chiar dacă a 

asumat anumite elemente pozitive de la 
alți autori pentru a construi gândirea sa – 

și și-a finalizat misiunea sa de a indica 

oricărui om calea către întîlnirea cu 
Dumnezeul unic și adevărat și sfințenia 

necesară pentru a trăi un umanism 

integral. 

Pr. Serafim Iulian Vescan 

Pelerinaj la Loreto, la casa Sfintei Fecioare Maria
Credincioșii parohiei greco-catolice 

din sectorul Roma-

Nord-Euclide au pornit 

în pelerinajul cu 
destinația, Casa Maicii 

Domnului de la Loreto. 

Plecarea s-a făcut în 

seara zilei de 24 
septembrie 2011, orele 

23, din Piața Flaminio, 

sub îndrumarea 
spirituală a preotului 

nostru paroh, Serafim-

Iulian Vescan: astfel a 

fost o noapte de veghe, 
cu Paraclisul Maicii Domnului, cântări 

religioase, reflecții și meditații, iar în 

timpul pauzelor făcute, mulți dintre noi 
au avut ocazia să se 

mărturisească, pentru ca 

pelerinajul să se 
încununeze cu 

participarea la Sfânta 

Euharistie. 

În zorii zilei, plini 
de entuziasm și bucurie 

am ajuns la sanctuarul 

Madonna di Loreto, de 
unde se vedea foarte 

frumos orașul Ancona, 

iar spre uimirea noastră, 

în parcare ne-am oprit 
tocmai lângă un autocar pe care scria 

Primăria orașului Timișoara, deci mai 
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erau și alți români veniți în Italia ca să 
se roage la Casa Maicii Domnului de la 

Loreto. 

Pe la 6,30, în piața din fața 
sanctuarului erau deja venite și alte 

grupuri de pelerini: am intrat în biserică, 

unde deja era foarte multă lume, 

așteptând momentul începerii Sfintei 
Liturghii. Apoi am înconjurat în 

genunchi Sfânta Casă, nesimțind 

oboseală, pentru că atenția noastră era 

captată de tot ceea ce vedeam în jurul 

nostru... 
Sanctuarul din Loreto de lângă orașul 

Ancona păstrează după cum spune 

Tradiția, casa pământească a Sfintei 

Fecioare Maria din Nazaret, mai precis 
trei pereți, pentru că al patrulea era 

deschis spre grotă, aflându-se în 

continuare la Nazaret, în Bazilica Bunei 
Vestiri. Cei trei pereți originali au o 

înălțime de trei metri, cu inscripții 
săpate pe pietrele ce îi compun, despre 

care experții spun că ar fi de origine 

iudeo-creștină, asemenea celor întâlnite 
la Nazaret. 

După cum spune Tradiția, în 1291, 

atunci când cruciații au fost îndepărtați 

din Palestina, casa de zid a Mariei a fost 
transportată «cu ajutorul îngerilor» mai 

întâi în Ilyria (Croația), iar apoi pe 

teritoriul de la Loreto-Italia (10 

decembrie 1294). Astăzi, pe baza noilor 

descoperiri arheologice făcute în 
subsolul Sfintei Case (1965), precum și 

a studiilor filologice și iconografice se 

susține din ce în ce mai mult ideea că 

pietrele Sfintei Case au fost transportate 
pe apă, din inițiativa familiei nobiliare 

Angeli. 

În Sfânta Casă din Nazaret, azi de la 
Loreto, Sfânta Fecioară a primit vizita  
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îngerului Gavril, care i-a spus că Spiritul 
(Duhul) Sfânt se va coborî asupra ei și 

puterea Celui Preaînalt o va umbri, iar 

din sânul ei se va naște Mântuitorul 
omenirii. De atunci, cu cuvintele 

îngerului, rostim și noi rugăciunea 

Născătoare de Dumnezeu. 

În această casă, a locuit Sfânta 
Familie: Isus a petrecut treizeci de ani 

din viața sa împreună cu Maria și cu 

Iosif. Sfânta Familie din Nazaret este 
modelul și protectoarea tutuor famiilor 

creștine, ale caselor lor, este primul 

templu, prima biserică, protectoarea 

aeronauticii din lumea întreagă, a 
exilaților și a emigranților. 

După ce am mâncat de prânz din 

mâncărurile noastre, ce înainte au fost 
binecuvântate de preot, ne-am îndreptat 

spre sanctuarul San Gabriele del Gran 

Sasso de lângă Téramo, din regiunea 
Abruzzo. Am avut ocazia să vizităm 

sanctuarul unuia dintre cei mai tineri 

sfinți: Sfântul Gabriel ce a trăit numai 

24 de ani. Fiind frate (monah) pasionist, 
în timp ce se pregătea ca să primească 

Taina Preoției, a murit de tuberculoză, 

în anul 1862, mângâiat de prezența 
Maicii Domnului. 

Sfântul Gabriel se naște la Assisi, 

patria Sfântului Francisc, de la care 

primeste la botez numele de Francesco. 
După câțiva ani, familia sa se stabilește 

la Spoleto (aici este icoana chipului lui 

Isus nefăcută de mână omenească). În 
jurul vârstei de 18 ani, Francesco, pe 

când participa la o procesiune religioasă, 

a auzit în sufletul său vocea Sfintei 
Fecioare Maria, care îi spunea că el nu 

este pentru lumea aceasta, de ce mai 

întârzie...Născându-se dintr-o familie de 

creștini buni și practicanți, el promisese 
în inima lui că se va face călugăr. Astfel, 

în 21 septembrie al aceluiași an, își 

începe noviciatul în mănăstirea 
călugărilor pasioniști din Gran Sasso 

(Abruzzo), primind numele de Gabriele 

dell’Addolorata (al Maicii îndurerate). 
Viața lui simplă nu a fost 

caracterizată de mari gesturi de eroism, 

dar sfântul a fost îndrăgostit și cu multă 

devoțiune pentru Isus cel răstignit și 
pentru Sfânta Fecioară Maria. În anul 

1908 a fost declarat fericit, iar în anul 

1929 sfânt, devnind co-patronul tinerilor 
catolici italieni și patronul regiunii 

Abruzzo. 

Sanctuarul San Gabriele 

dell’Addolorata este printre cele mai 
cunoscute din Europa, fiind pe locul opt 

în ceea ce privește numărul de vizitatori 

și pelerini, care se ridică într-un an la 
aproape 2 milioane de oameni. 

Am vizitat vechiul Convent 

(mănăstire), cu biserica datând din 1216, 
din timpul Sfântului Francisc de Assisi, 

Conventul și muzeul dedicat Sfântului 

Gabriel, apoi noul sanctuar în care se 

păstrează moaștele sfântului, inugurat la 
30 iunie 1985, de către Fericitul Papă 

Ioan Paul al II-lea. 

Pe drumul de întoarcere la Roma, s-
au tras câteva concluzii legate de acest 

frumos pelerinaj, atât la Loreto, la Casa 

Maicii Domnului, cât și la San Gabriele 

dell’Addolorata. Am remarcat cu toții 
unitatea din cadrul comunității, 

fraternitatea și solidaritatea, liniștea și 

pacea din sufletele fiecăruia. Am fost 
întrutotul de acord că rugăciunea are un 

rol primordial în viața creștinului, în 

relația sa cu Dumnezeu și cu aproapele. 
Acest pelerinaj ne-a dat speranță în mai 

bine, pentru a căuta valorile credinței și 

pentru a da un sens creștin existenței 

noastre, în ciuda crizei pe care o 
traversăm în viața de fiecare zi. 
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Unii dintre noi și-au exprimat 
personal impresiile legate de acest 

peleinaj, cu valorile lui la nivelul 

credinței, artei și culturii: alții au făcut 
propuneri pentru vizitarea a noi 

sanctuare într-un viitor apropiat. 

Părintele Serafim a fost un bun 
mediator, pentru care îi mulțumim, 

rugându-ne pentru dânsul ca Domnul să 

îi dăruiască putere pentru a ne călăuzi la 
fericirea cea veșnică. 

Elena IFRIM

 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri  

20.10.2011: Sesiunea de toamana a Sinodului Bisericii Române Unite  
În perioada 18-20 octombrie 2011 la 

sediul Arhiepiscopiei Majore din Blaj s-

au desfăşurat lucrările sesiunii de 

toamnă a Sinodului Episcopilor 

Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică. Au participat membri 

Sinodului: Preafericitul Părinte Lucian 

Mureşan, Arhiepiscop Major al 
Bisericii Române Unite cu Roma, 

Greco-Catolică; Preasfinţitul Virgil 

Bercea, Episcop de Oradea; 
Preasfinţitul Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla; Preasfinţitul 

Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj; Preasfinţitul John Michael Botean, 

Episcop de St. George în Canton, Ohio (SUA); Preasfinţitul Vasile Bizău, 

Episcop de Maramureş; Preasfinţitul Mihai Frăţilă, Episcop auxiliar de Alba Iulia 
şi Făgăraş, vicar de Bucureşti. Sinodul a început în după-masa zilei de 18 

octombrie prin celebrarea unui Te Deum în Catedrala din Blaj. 

La deschiderea lucrărilor s-a redactat şi s-a trimis o scrisoare credincioşilor 
greco-catolici prin care se cere acestora să îşi manifeste deschis apartenenţa 

confesională în cadrul recensământului persoanelor care urmează să aibă loc în 

România. Pe ordinea de zi a Sinodului s-au regăsit teme cu caracter 

administrativ, pastoral, dar şi chestiuni educative, liturgice, ecumenice şi altele: 

 a fost prezentat raportul asupra situaţiei pastoral-misionare a 

credincioşilor din Canada şi SUA; 

 a fost prezentat raportul Comisiei Sinodale Sociale referitor la conferinţa 

Voluntariatul-Slujirea aproapelui, slujirea lui Dumnezeu; 

 s-a analizat situaţia credincioşilor care se găsesc în diaspora Occidentală; 

 s-a analizat chestiunea referitoare la redactarea manualelor de religie şi a 

stadiului de revizuire al cărţilor de cult; 

 s-a analizat scrisoarea Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române privind reluarea dialogului dintre Biserica Ortodoxă Română 

şi Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; 

 s-a întocmit calendarul provizoriu pentru marcarea centenarului naşterii 

Cardinalului Alexandru Todea (5 iunie 1912, + 22 mai 2002). 
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Toate temele discutate au termene de rezolvare în perioada imediat următoare. 
Sinodul şi-a încheiat lucrările cu celebrarea Sfintei Euharistii în Catedrala 

“Sfânta Treime” din Blaj, avândul ca Protos pe PS John Michael Botean, 

Arhiereii împărtăşind o binecuvântare tuturor credincioşilor Bisericii noastre. S-a 

stabilit ca următoarea sesiune ordinară a Sinodului să aibă loc în perioada 5-7 
iunie 2012 la Blaj. Înaintea începerii lucrărilor membrii Sinodului vor participa la 

Reghin la evenimentele ocazionate de aniversarea centenarului naşterii 

Cardinalului Alexandru Todea. (Semnează notarul Sinodului Episcopilor, pr. 
William A. Bleiziffer) 

 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri  

26.09.2011: Monseniorul Ştefan Benţia a trecut la Domnul 

La numai o zi după celebrarea aniversării a 93 de ani, Monseniorul Ştefan Benţia 

a trecut la cele veşnice în data de 22 septembrie 2011, după o perioadă de 2 ani în 
care a fost imobilizat datorită unei fracturi la un picior. Născut la Dej, în 21 

septembrie 1918, Monseniorul Benţia a avut o viaţă dedicată slujirii lui 

Dumnezeu. Făcea parte din prima generaţie de seminarişti care au studiat la 
Roma şi au locuit în Colegiul Pontifical Pio Romeno. În lista seminariştilor 

români de la Pio Romeno din anul universitar 1938-1939 figura în primul an de 

filozofie. În acelaşi timp erau alumni împreună cu el viitorul Episcop Iuliu Hirţe, 

viitorul Episcop Ioan Dragomir, pr. Alexandru Raţiu, pr. Augustin Prunduş, 
Mons. Octavian Bârlea şi alţii. 

A fost hirotonit preot în data de 25 martie 1943. În perioada comunismului nu 

s-a mai întors în România, urmând a-l sluji pe Dumnezeu prin diferite activităţi. 
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În anul 1950, la data de 24 septembrie, a fost 
instalat ca rector al Misiunii Greco-Catolice din 

San Paolo – Brazilia, iar 2 ani mai târziu a primit 

aceeaşi misiune şi în Rio de Janeiro. Întors mai 
apoi la Roma a fost profesor de Drept Canonic 

Oriental la Universitatea Pontificală San 

Giovanni in Laterano precum şi la Universitatea 

Pontificală Urbaniana. A fost judecător la 
Tribunalul Ecleziastic al Vicariatului de Roma, 

făcând parte şi din comisia de revizuire a 

Codului de Drept Canonic în timpul 
pontificatului Fericitului Ioan Paul al II-lea. 

După activitatea de profesor şi judecător a avut 

o activitate pastorală în parohia Sfinţii Francisc şi Ecaterina din Roma, zona 

Trastevere, unde, luni, 26 septembrie 2011, au avut loc şi funeraliile celebrate de 
parohul comunităţii respective, pr. Gerardo Raul Carcar, viceparohul pr. 

Gulliermo Mario Cassone împreună cu pr. Claudiu Lucian Pop, rector al 

Colegiului Pio Romeno, pr. Vasile Man, vicerector, şi alţi preoţi de la acelaşi 
colegiu, precum şi pr. Gabriel Buboi, rector al Misiunii Greco-Catolice din Paris. 

Trupul neînsufleţit al monseniorului va fi transportat la Dej unde va fi 

înmormântat alături de ai săi. (a consemnat Pr. Anton Cioba pentru BRU.ro) 

 Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri  Ştiri Ştiri Ştiri  

 Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  Cuprins  Sommario  
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