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Arhimandritul Serafim Măciucă (1924-2019)

„Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia 
vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece, și pofta ei, dar cel ce face 
voia lui Dumnezeu rămâne în veac.” Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol 
Ioan, capitolul 2, versetele 16 și 17.

PĂRINTELE SERAFIM MĂCIUCĂ: 
CĂLUGĂR, MISIONAR, CTITOR ȘI PELERIN*

* Cuvânt la înmormântarea Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă, 19 octombrie 2019, 
Mânăstirea Nicula.

ÎNALTPREASFINȚITUL PĂRINTE ANDREI 
ARHIEPISCOPUL VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI 

ȘI MITROPOLITUL CLUJULUI, MARAMUREȘULUI ȘI SĂLAJULUI
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Preacuvioși și Preacucernici Părinți și iubiți frați și surori, 

Acum când Dumnezeu l-a chemat în eternitate pe Părintele Serafim, 
cuvântul meu funebru, îl intitulez așa: Călugăr, misionar, ctitor și pelerin. 

Acesta a fost Părintele Serafim. Iar la începutul cuvântului am așezat 
versetele acestea pe care l-a scris Sfântul Ioan Teologul, pentru că în ele sunt 
pomenite cele trei mari patimi care domnesc în lume: iubirea de plăcere, 
iubirea de avere și iubirea de mărire. Cel ce a ales calea îngerească, calea 
călugărească, s-a înrolat într-o luptă pe viață și pe moarte cu aceste trei 
patimi, cu patima iubirii de plăcere, iubirii de avere și iubirii de mărire. Și pune 
în lucrare trei virtuți care corespund și biruiesc cele trei patimi dezordonate. 
Și care sunt virtuțile? Cele pe care le-a îmbrățișat la tunderea în monahism. 
Iubirea de plăcere, o învinge prin feciorie, iubirea de mărire, o învinge prin ascultare, iar iubirea de avere, o învinge prin sărăcie. Aceste trei voturi le 

depune călugărul atunci când intră în mănăstire și I se dăruiește totalmente 
lui Dumnezeu. Greu poate înțelege un om din vremurile noastre ca cineva 
să lase toate și să lupte împotriva iubirii de plăcere, iubirii de avere și iubirii 
de mărire. Fiindcă aceste patimi sunt prezente în lume, domnesc în lume, 
sunt dorite de oamenii acestui veac. Și atunci când întâlnești câte un om, ca 
Părintele Serafim, care prin feciorie, prin ascultare și prin sărăcie se luptă cu 
cele trei, îl admiri de la cer până la pământ. 

A fost o vreme când și în mod oficial, dându-se un decret – Decretul 
410, în 1959 –, se ducea o luptă împotriva călugărilor, pentru că spuneau, pe 
vremea aceea, în sistemul comunist, că tagma monahală, călugării nu sunt 
de folos nimănui: s-au izolat din lume, de lume, și trăiesc numai pentru ei, 
sunt egoiști. Și atunci, fără să spună neapărat că le dă o replică celor care erau 
împotriva călugăriei, Părintele Dumitru Stăniloae a scris un studiu intitulat 
Sensul ascezei monahale. În acest studiu, Părintele Dumitru Stăniloae spunea 
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că nici pe departe călugărul nu este un slăbănog, n-a fugit din lume pentru 
că nu putea lupta, pentru că nu putea munci, pentru că nu putea zidi lucruri 
frumoase. Dimpotrivă, călugărul este un bărbat al tăriei, care se angajează în 
lupta cu răul pe viață și pe moarte, este un cavaler al Duhului Sfânt și armele 
lui sunt mai multe, dar, în mod special, asceza este arma călugărului, o armă 
care li s-ar părea unora că este distrugătoare de sănătate, dărâmătoare de 
sănătate. Părintele Stăniloae spunea, pe bună dreptate, că, din contră, asceza 
îl fortifică pe călugăr, îl face puternic, îl face un bărbat al tăriei; când monahul 
a pierdut asceza, a pierdut și tăria. 

Dacă ar fi să căutăm un loc în Sfânta Scriptură care efectiv ne arată cum 
se întrarmează acest cavaler al Duhului Sfânt, care este călugărul, în lupta cu 
răul, locul acesta îl găsim la Sfântul Apostol Pavel, în Epistola lui către Efeseni, 
capitolul 6. Enumerând aici echipamentul pe care îl îmbracă călugărul pentru 
a se împotrivi răului din lume, începând cu versetul 11, Sfântul Pavel spune: 

„Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva 
diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci 
împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. 
Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în 
ziua cea rea, și, toate biruindu-le, să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având 
mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și 
încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați 
pavăza credinței, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare 
ale Vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui 
Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri 
[...].” (Ef 6, 11-18)

Acesta este călugărul. Și mulți dintre frățiile voastre ați participat la 
călugăria unui tânăr sau a unei tinere; acolo i se dau celui care se călugărește, 
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rând pe rând, veșmintele ce le va purta, și fiecare verset scris aici de Sfântul 
Pavel este simbolizat de un veșmânt pe care călugărul îl îmbracă atunci când 
intră în viața monahală. Și concludea Părintele Stăniloae: așadar, călugărul nu 
e un slăbănog, nu e un leneș, ci, dimpotrivă, este un bărbat al tăriei, întrarmat 
cu armele credinței pentru a se lupta împotriva celui rău. 

Așa a fost Părintele Serafim. Zeci de ani luptându-se împotriva celui rău 
și încercând să facă bine, cât i-a ajutat Dumnezeu. Mulți dintre frățiile voastre 
îl cunoașteți, îl cunoaște Părintele Exarh, pentru că l-a știut de mic, îl cunoaște 
Părintele Stareț de la Toplița, pentru că era acolo, la un pas, și vor fi fost și alți 
preoți dintre cei de față care l-au cunoscut și știu câtă râvnă a pus Părintele 
Serafim înspre a se face tuturor toate. 

Am spus că aș rezuma predica aceasta astfel: călugăr, misionar, ctitor 
și pelerin. Acum, pelerinajul i s-a terminat. N-a avut stare, a plecat în multe 
locuri tocmai pentru a face lucruri bune. Eu l-am cunoscut atunci când 
terminase biserica de la Bălan, biserica aceea măreață! Dar nu numai aceea 

îl caracterizează, ci și alte ctitorii pentru 
veșnicie, dar pe aceea am văzut-o eu prima 
dată. Și, când a terminat-o, fiindcă așa cum vă 
spuneam, a fost și pelerin – a fost și misionar, 
îi învăța pe oameni pe unde ajungea, a fost și 
ctitor de lăcașuri sfinte, dar a fost și pelerin 
–, a vrut să plece și de acolo. S-a dus în gară, 
m-am dus și eu, ne-am așezat pe băncuță 
și am încercat să-l lămuresc – nu știu dacă 
numai eu sau și Părintele Gane –: „Părinte 
Serafim, acum nu te mai duce, uite ce biserică 
frumoasă ai făcut! Mai stai un pic aici cu noi.” 
Și nu s-a dus în acel moment, dar după aceea 
tot s-a dus, căci apoi l-am avut și la Negraia, 
unde a făcut o biserică în cinstea Sfântului 
Serafim, și în multe locuri, unde nu l-am mai 
întâlnit.

Oricum, a fost călugăr, misionar, ctitor 
și pelerin. Am spus că Sfântul Pavel, aici, ne 
descrie, efectiv, armele cu care se întrarmează 
un călugăr atunci când intră în cinul monahal. 
Acum trebuie să vă spun și lucrul acesta 
pe care-l vedeți și frățiile voastre: numărul 
călugărilor se împuținează. Într-o lume 
obsedată de plăcere, de avere și de mărire, 
nu se mai râvnește viața călugărească, care 
presupune feciorie, sărăcie și ascultare. 
Doar câte un tânăr, rareori, se mai hotărăște 
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pentru această viață. Noi Îl rugăm pe 
Dumnezeu ca sămânța călugărilor 
să nu dispară. Și ne mai rugăm lui 
Dumnezeu să-i țină pe români în țară 
– aproape cinci milioane au plecat! –, 
să-i țină în țară și să le dea sănătate și 
să aibă copii. Zicem noi – până când 
poate și supărăm lumea –, măcar câte 
trei copii: unul pentru tata, unul pentru 
mama și celălalt pentru Biserică și 
țară, ca să nu ne împuținăm, ca să nu 
ne pierdem vigoarea. Iar dintre mulții 
copii cuminți, se vor găsi unii care se 
vor dărui total lui Dumnezeu, alegând 
și calea mănăstirii, pe care Părintele 
Serafim a ales-o din tinerețile lui. 

Acum, fiind o predică la 
înmormântare, nu se poate să nu 
constatăm și lucrul acesta, că suntem 
atât de trecători, atât de efemeri. 
La această slujbă specială pentru 
călugări, care s-a făcut acum, unul 
dintre tropare, pe care l-ați auzit 
cântat, spune: „Ce este viața noastră? 
Cu adevărat floare și abur și rouă de 
dimineață. Veniți să vedem lămurit 
în morminte: unde este frumusețea 
trupului? Unde sunt tinerețile? Unde 
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sunt ochii și chipul trupului? Toate s-au veștejit ca iarba, toate au pierit. Veniți 
deci să cădem la Hristos cu lacrimi”, cerându-i Părintelui Serafim odihnă. 

Multe s-ar putea spune la înmormântarea unui călugăr deosebit. Și am 
spus, și repet, parcă se împuținează numărul lor, și-L rugăm pe Dumnezeu să 
nu piară de tot sămânța călugărească din România. 

Dumnezeu să-i facă parte de odihnă întru Împărăția Sa. Amin! 
 

† Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

ARHIMANDRIT DUMITRU COBZARU 
EXARHUL MÂNĂSTIRILOR DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Iubiți credincioși*,

În această dimineață, un venerabil Părinte al eparhiei noastre a început 
Liturghia cu mine și a continuat-o în Cerul lui Dumnezeu. Este vorba despre 
Părintele Arhimandrit Serafim Măciucă de la Mânăstirea Nicula. 

Acest om cu totul aparte a fost starețul Mânăstirii Nicula între anii 1960 
și 1970. Vremuri foarte grele, pentru Biserică în general, dar mai ales pentru 
mânăstiri. A reușit să realizeze foarte multe lucruri la mânăstire, dar cel mai 
important a fost acela că, în ianuarie 1964, a găsit Icoana făcătoare de minuni 
a Maicii Domnului, care era ascunsă din 1948, fiind zidită într-un perete al unei 
case dintr-un cătun.
* Cuvânt rostit la trecerea în veșnicie a Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă, în 
Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, 16 octombrie 2019.
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Din 1970 a fost, pentru o perioadă scurtă, preot paroh la Baba și Coroieni, 
județul Maramureș. Și apoi, din 1972, a devenit parohul orașului Bălan, din județul 
Harghita, unde nu exista biserică, nici măcar o capelă, dar unde a găsit o mână 
de moldoveni cu care el a construit mai multe biserici, între care una cât aproape 
o catedrală. În acea biserică, am slujit foarte multe Sfinte Liturghii împreună 
cu Sfinția Sa. La vârsta de doi ani, când am ajuns eu în Bălan, Părintele Serafim 
Măciucă m-a preluat ca pe fiul său. Sunt foarte multe amănunte care ne leagă cu 
fire nevăzute, dar și văzute! Așa cum spuneam despre Părintele meu duhovnicesc 
de acum, Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, o pot spune și despre Părintele 
Serafim Măciucă, și anume că m-a clădit duhovnicește și, dacă există ceva bun în 
slujirea mea, i se datorează și Sfinției Sale. 

L-am revăzut, mai ales în ultimele săptămâni, pentru că a suferit și a 
stat la pat mai multă vreme. Însă înainte, când încă mai putea vorbi, m-am 
plâns și i-am zis: „Părinte Serafim, am foarte multe pe cap!” Și atunci, el mi-a 
răspuns, din patul lui de suferință: „Important este că are cine purta capul!” De 
altminteri, el ne-a lăsat moștenire mai multe cuvinte care s-au scris în parte 
într-o carte pe care Părintele Pantelimon, de la Mânăstirea Nicula, a publicat-o 
la Editura Mânăstirii Nicula. Tot Părintele Pantelimon este acela care l-a îngrijit 
admirabil până în această dimineață și îi mulțumesc din tot sufletul. Și pentru 
că l-a îngrijit – eu aș fi avut această datorie –, și pentru că a scris cartea despre 
Părintele Serafim la îndemnul meu.

Vă voi spune și mai multe, pentru că în aceste zile, cu siguranță, amintirile 
se vor răscoli, și veți auzi și la Radio Renașterea, care este pregătit pentru acest 
moment, foarte multe lucruri frumoase despre acest om. Om pe care l-a iubit 
deosebit și Întâistătătorul eparhiei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop 
și Mitropolit Andrei. Doar în urmă cu o săptămână, luni seara, am fost împreună 
la căpătâiul Părintelui, iar Mitropolitul Andrei i-a citit ultima dezlegare. 

Dumnezeu să-l odihnească și să-l fericească întru Sfinții Săi...!

ARHIMANDRIT DUMITRU COBZARU 
EXARHUL MÂNĂSTIRILOR DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși Părinți și iubiți credincioși*,

 S-a rânduit ca în această seară să facem slujba înmormântării preoților. 
Vom face vineri seara și slujba înmormântării călugărilor, integral. Și apoi, 
sâmbătă, în ziua înmormântării, se vor face cele cuvenite, precum va rândui 
Întâistătătorul eparhiei noastre. 
* Cuvânt la priveghiul Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă (slujba înmormântării 
preoților), 16 octombrie 2019, Mânăstirea Nicula.
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 Cu acest prilej, aș vrea să mai 
adaug câteva cuvinte despre Părintele 
Serafim și am să pornesc de la un text de 
la această slujbă, care spune: „Că de voi și 
umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme 
de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și 
varga Ta, acestea m-au mângâiat.” (Ps 22, 
4-5). Am această conștiință, cunoscându-l 
de când eram copil, că Părintele Serafim, 
încă din copilărie, a trăit într-o maximă 
primejdie. Dacă ne gândim că el s-a 
născut în 1924, atunci avem în vedere 
și al Doilea Război Mondial. Dacă ne 
gândim că a prins perioada comunistă 
– cea mai înverșunată, iar el se găsea în 
mânăstire –, nu putem decât să credem că a fost hărțuit în tot acest timp. A 
prins și decretul care prevedea izgonirea monahilor de o anumită vârstă din 
mânăstirile noastre. Așa se face că el ajunge în Ardeal și va deveni starețul 
Mânăstirii Nicula în 1960. 

După stăreția de la Nicula – am spus și astăzi la Catedrală, precum și 
în alte împrejurări –, după doi ani de pastorație în Maramureș, va ajunge în 
parohia Bălan, județul Harghita, unde a rămas din 1972 până în 1987-1988, 
perioadă în care va face foarte multe lucruri, precum a făcut și la Mânăstirea 
Nicula. A fost însă perioada cea mai prolifică, pentru că acolo și-a făcut foarte 
mulți ucenici, mulți dintre ei preoți, călugări și călugărițe, însă și credincioși 
foarte buni, care îl pomenesc până astăzi. Parte din ei au trecut în veșnicie. 
Însă o parte însemnată dintre ei vor fi de față și la slujba înmormântării de 
sâmbătă. 

La Bălan, l-am cunoscut foarte bine, pentru că îmi petreceam foarte 
mult timp împreună cu Sfinția Sa. De la ora șase dimineața până înspre seară. 
Pentru că el săvârșea Sfânta Liturghie în fiecare dimineață la ora șase, iar eu, 
copil fiind, participam la fiecare Sfântă Liturghie, în fiecare dimineață, la ora 
șase. Înainte de șase, eu eram cel care băteam toaca și trăgeam clopotele. 
De multe ori îi băteam în geam, la chilie, și îl trezeam pentru Liturghia de 
dimineață și i se bucura sufletul. La un moment dat, mi s-a adăugat și un alt 
ucenic al Sfinției Sale, Părintele Lucian, care este acum duhovnic la Mânăstirea 
Văraticului. Școala gimnazială era mai departe de biserica orașului, însă 
făceam în așa fel încât să ajung la ora opt la școală, iar după școală mă grăbeam 
să fac temele și veneam din nou la biserică. Când am ajuns la liceu, săream 
gardul, pentru că era în proximitatea bisericii.

Părintele, așa cum am auzit în textul din slujba înmormântării – „Toiagul 
Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat” (Ps 22, 4) –, a suferit toată viața de 
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o anumită boală, căreia nu știu dacă i-a găsit cineva, cândva, diagnosticul. 
A suferit de o boală de stomac, întreaga lui viață, și aceasta l-a făcut foarte 
echilibrat, și în ceea ce privește mâncarea, și în ceea ce privește băutura. Și se 
vede că boala lui, ghimpele lui din trup, ispita pe care i-a îngăduit-o Dumnezeu, 
s-o ducă toată viața, l-a făcut să ajungă la această vârstă matusalemică, la 95 de 
ani. Ceea ce înseamnă că noi de multe ori exagerăm în privința bolii. De multe 
ori – și cu siguranță este așa, dacă Dumnezeu îngăduie –, este în favoarea 
noastră. În ceea ce-l privește pe Părintele Serafim, această boală a trupului 
a fost în favoarea lui, pentru că l-a menținut într-un echilibru permanent. Se 
trage din Vrancea, nu i-a lipsit niciodată vinul din beci, știa să-l facă și avea 
rezerve, însă el doar îl gusta și avea grijă mai ales de muncitorii care lucrau la 
biserică sau la casa parohială. El a fost dintotdeauna într-un șantier, niciodată 
nu s-a încheiat șantierul pentru Părintele Serafim, decât atunci când a ajuns la 
neputință și s-a întors în mânăstirea dragă lui, mânăstirea noastră, Mânăstirea 
Nicula. 

Așadar, acestea sunt cele două gânduri izvorâte din textul pe care l-am 
citit. Mai întâi, chiar dacă trăim într-o permanentă primejdie, Dumnezeu ne 
poartă de grijă, astfel încât să ieșim cu demnitate din orice situație. Așa cum 
a ieșit Părintele. N-a colaborat cu Securitatea, deși era stareț, n-a făcut rabat 
de la calitatea lui de călugăr și de preot. În același timp, chiar dacă l-a încercat 
toată viața o neputință trupească, a știut cum să o gestioneze încât să ajungă, 
iată, la o vârstă atât de frumoasă. Este și din acest punct de vedere un exemplu 
pentru noi. Spuneam dimineață că sunt foarte multe amănunte la care ne-am 
putea opri, ca să descoperim această personalitate care ne stă înainte. Dacă el 
se lăuda și se mândrea cu ucenicii lui, cu atât mai mult ucenicii lui ne lăudăm 
și ne mândrim cu Sfinția Sa. 

Sunt îndatorat să fiu recunoscător Părintelui Stareț și obștii de la 
Mânăstirea Nicula și, în special, Părintelui Pantelimon pentru că i-a purtat 
de grijă. Am știut că am această datorie, ca eu personal s-o fac. Sigur că nu 
mi-a stat în putere, sunt atâtea și atâtea lucruri și îndatoriri care m-au oprit 
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ARHIMANDRIT DUMITRU COBZARU 
EXARHUL MÂNĂSTIRILOR DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacucernici Părinți și iubiți 
credincioși*,

Mitropolitul Hierotheos Vlachos ne vorbește despre întreitul caracter al 
monahismului și spune ca el trebuie să fie: martiric, profetic și apostolic. Un călugăr 
își asumă mucenicia atunci când depune voturile monahale. El făgăduiește că 
se jertfește lui Dumnezeu în veșnicia pământească, cu ecou în cea cerească și cu 
prelungire în Împărăția lui Dumnezeu. Martiriul pe care și-l asumă un călugăr nu 
este de o clipă, în felul în care au murit mucenicii odinioară, în diferite chipuri. 
Martiriul pe care și-l asumă un călugăr trebuie să fie de fiecare clipă, de fiecare zi, 
pentru toată viața lui, așa cum a făgăduit atunci când s-a călugărit. 

* Cuvânt la priveghiul Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă (slujba înmormântării 
călugărilor), 18 octombrie 2019, Mânăstirea Nicula.

s-o fac în mod direct, dar consider că frații mei din Mânăstirea Nicula m-au 
suplinit, cu plus de măsură. Le sunt profund recunoscător. Le sunt recunoscător 
tuturor celor care i-au purtat de grijă, inclusiv medicilor care au arătat atâta 
bunăvoință de fiecare dată când a fost cazul. 

Mă opresc aici. Se vor adăuga cuvinte și mâine seară și, pentru că 
mâine seară nu voi putea fi de față, voi adăuga eu însumi cuvinte vineri 
seara, de asemenea, la priveghiul de la ora opt, când vom face integral slujba 
înmormântării călugărilor. Și pentru călugărițe, și pentru călugări, chiar dacă 
ei au fost preoți, sau diaconi, inclusiv pentru episcopi, se face aceeași slujbă, 
și anume slujba înmormântării călugărilor. 

Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească și, din Cer, să vegheze 
pe mai departe asupra fiilor săi duhovnicești, asupra noastră a tuturor, asupra 
mânăstirii noastre. Cu siguranță va intra în comuniunea Maicii Domnului, care 
i-a fost atât de dragă, pe care a descoperit-o și pe care acum o va îmbrățișa în 
chip real, ceea ce ne dorim și noi atunci când va veni vremea. 

În veci să fie pomenirea lui! Amin!
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Apoi, un călugăr trebuie să fie un profet pentru această lume, în sensul 
că el are în vedere Împărăția lui Dumnezeu, eshatonul. El este deja ancorat 
în veșnicie, în viitor, și trebuie, prin prezența lui în lume, să îi trezească pe 
oameni la realitate, și anume că nu acestei lumi îi aparținem, că noi aparținem 
Împărăției Cerurilor. În această lume, noi am fost izgoniți datorită păcatului 
strămoșesc; știți prea bine acest lucru, datorită neascultării, Adam și Eva au 
fost izgoniți din Raiul lui Dumnezeu în această lume în care trăim noi, astăzi, 
și în care nu aflăm odihnă, pentru că nu este lumea noastră. Iar călugărul 
încearcă să ne trezească la această realitate: noi nu aparținem acestei lumi, 
noi aparținem Raiului, noi aparținem Împărăției lui Dumnezeu! 

Un călugăr trebuie să fie apostol, în sensul în care au fost Sfinții Apostoli 
pe care noi îi cunoaștem. De pildă, astăzi, am pomenit un Sfânt Apostol și 
Evanghelist, pe Luca, care ne-a lăsat două cărți extraordinare în Scripturi: o 

Evanghelie și Faptele Apostolilor. Noi, călugării, 
trebuie să propovăduim cu timp și fără timp 
cuvântul lui Dumnezeu. Însă, mai mult, noi 
trebuie să îl ascultăm pe Sfântul Apostol și 
Evanghelist Luca, și nu doar noi, călugării, 
ci și dumneavoastră, credincioșii, noi toți 
trebuie să întrupăm Cuvântul lui Dumnezeu 
precum Fecioara Maria, așa cum ne spune el 
în Evanghelia sa, în capitolul 2. Noi trebuie să 
propovăduim Cuvântul, dar în aceeași măsură 
trebuie să ni-l însușim, în așa măsură încât el 
să prindă viață și să ajungem să spunem ca 
Sfântul Apostol Pavel: „Nu mai trăiesc eu, ci 
Hristos trăiește în mine” (Ga 2, 20).

De ce vi le-am spus pe toate acestea? 
Pentru că avem în fața noastră un mucenic, 
avem în fața noastră un profet, avem în fața 
noastră un apostol. Acesta a fost Părintele 
Serafim Măciucă și rămâne pentru veșnicie. 
Dacă îi veți citi viața, în cartea pe care a scris-o 
Părintele Pantelimon, cel care i-a și purtat 
deosebi de grijă, veți vedea, într-adevăr, că 
mucenicia Părintelui Serafim a fost una de 95 de 
ani, de 95 de ani! Veți fi impresionați, când veți 
citi această carte, de viața Părintelui Serafim. O 
mucenicie de o viață!

Părintele Serafim, prin învățătura sa, a 
fost un profet și un apostol. Și rămâne un profet 
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și un apostol. Tot în această carte veți vedea câteva din învățăturile lui, ca să 
vă puteți da seama că el și-a asumat ceea ce ne spune Părintele Mitropolit 
Hierotheos Vlachos. A fost și rămâne în conștiința noastră un profet. Aș da un 
amănunt, de pildă el a gândit pentru Mânăstirea Nicula în viitor. Sunt foarte 
multe lucruri pe care el le-a realizat gândindu-se la viitorul acestei mânăstiri. 
Cel care a copilărit sub mâinile acestui om niciodată nu s-a gândit că peste 
ani, zeci de ani, îi va urma în scaunul stăreției. Ca să vedeți profeția Părintelui 
Serafim, care a clădit această mânăstire pentru viitor.

Părintele Serafim rămâne un apostol și, dacă ne gândim la câți ucenici 
a avut, ne dăm seama că, într-adevăr, și-a realizat apostolatul pe care i l-a 
încredințat Dumnezeu și în virtutea faptului că el a fost preot. Unul dintre 
ucenici – dintre noi, ucenicii – este Părintele Lucian Demian de la Mânăstirea 
Văraticului, județul Neamț, care ne va spune câteva cuvinte despre Părintele 
Serafim. Apostolatul Părintelui s-ar putea rezuma chiar și numai la miile (și 
nu exagerez: miile de copii!) pe care i-a botezat – Părintele Lucian își aduce 
aminte că sâmbăta, la biserica din Bălan, de multe ori, erau peste șapte 
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PROTOSINGHEL LUCIAN DEMIAN
DUHOVNIC AL MÂNĂSTIRII VĂRATEC

Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și 
Preacucernici Părinți, Preacuvioase Maici și iubiți credincioși*,

Am vrut să încep altfel cuvântul meu adresat dumneavoastră, dar 
cuvintele Părintelui Exarh mi-au schimbat ordinea de idei. Așadar, vreau să 
vă întreb, iubiți credincioși, înmormântarea cuiva este oare o minune a lui 
Dumnezeu revărsată asupra noastră? Este, iubiți credincioși, mai cu seamă 
pentru noi, cei care am fost fii duhovnicești, ucenici ai Cuvioșiei Sale la Bălan, 
în județul Harghita, unde mergeam, în repetate rânduri, să cântăm la strană, 
pentru că făcea Liturghie în fiecare zi, de la șase la opt. Noi eram numiți, 

* Cuvânt la priveghiul Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă (slujba înmormântării 
călugărilor), 18 octombrie 2019, Mânăstirea Nicula.

botezuri în fiecare sâmbătă! –, iar apoi, pe tot atâția i-a și cununat, și pe mulți 
i-a înmormântat. Dacă ar fi doar acest apostolat...! Chiar și atunci am putea 
spune, cu deplină convingere, că Părintele Serafim a fost și rămâne și un 
apostol desăvârșit. 

Iată deci, avem în fața noastră împlinită această lege a monahului, 
și anume să fie un mucenic, să fie un prooroc și un apostol. Aceasta este 
cununa Părintelui Serafim, cu care el s-a împodobit și care va avea o strălucire 
extraordinară în Împărăția lui Dumnezeu. Eu personal îi sunt recunoscător, 
părinții mânăstirii, ucenicii și dumneavoastră, cei care l-ați cunoscut și cei 
care nu l-ați cunoscut. Fiindcă un călugăr are această poruncă de împlinit, 
și anume să se roage pentru lumea întreagă. Or, Părintele Serafim s-a rugat 
pentru lumea întreagă și o va face, pe mai departe, din Cerul lui Dumnezeu. 
Așa să fie! Amin!
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Părintele Exarh și cu mine, copiii Părintelui. Desigur, un călugăr nu are familie 
– deși provine dintr-o familie –, însă el are marea familie, fiii duhovnicești, care 
sunteți dumneavoastră, care suntem noi, pentru că aparținem unui părinte 
duhovnicesc. 

Îmi va fi foarte greu, după 29 de ani de preoție, să șterg din rândul celor 
vii de pe pomelnic numele Arhimandritului Serafim și să îl trec în partea celor 
adormiți, trecuți la Domnul. Însă, pentru mine personal, cât și pentru mulți 
părinți de aici, venirea în seara aceasta la slujba priveghiului – care, de fapt, 
a fost slujba întreagă a înmormântării călugărului –, este o minune, iubiți 
credincioși. În vremea copilăriei, noi eram alături de Părintele și participam la 
multe înmormântări și, iată, după mulți ani – Părintele fiind mai mare decât 
mine cu 45 de ani –, Dumnezeu m-a învrednicit să fiu acum prezent, la fel 
ca anul trecut, când a împlinit 94 de ani și când i-a apărut cartea la care s-a 
referit Părintele Exarh. A rânduit Dumnezeu să fiu în săptămâna liberă la 

Mânăstirea Văratec, pentru că noi suntem cinci preoți la mânăstire, la trei 
biserici, și după trei săptămâni de slujire, două săptămâni consecutive avem 
liber. Noi suntem foarte familiarizați, din păcate sau din fericire, cu slujba 
înmormântării călugărilor. La noi, la Văratec, sunt 380 de maici și niciodată 
numărul celor care au trecut la Domnul nu a fost mai mic de cinci pe an. 

Despre Părintele Serafim Măciucă se pot spune multe. Timpul însă 
este dușmanul nostru și nu vreau să vă rețin, și nici să vă întristez, pentru că 
moartea este doar o trecere dintr-un fel de existență în alt fel de existență. 
Dumeavoastră ați participat, bănuiesc, la multe ceremonii ca aceasta, la 
înmormântările celor dragi, ale părinților, ale rudelor apropiate și așa mai 
departe. Dar iată că astă seară ați avut acest prilej și această minune s-a 
revărsat, putem spune, asupra dumneavoastră, cei care ați venit să vă rugați 
la Icoana Maicii Domnului de la Nicula, numită „Făcătoare de minuni” și așa 
și este. Ați avut prilejul acesta binecuvântat să asistați la înmormântarea 
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unui călugăr. Și acum, amintindu-mi și eu de cuvintele profetice, la care s-a 
referit Părintele Exarh, vreau să spun că Părintele Serafim, în decursul anilor, 
a dobândit harisma aceasta a clarviziunii. Chiar dacă nu cred că și-a arătat-o, 
peste ani, ai cunoscut că s-a împlinit ceea ce a spus. În anii copilăriei, am dat la 
Seminar la Cluj, de două ori, iar a treia oară am dat la Neamț. Părintele Serafim 
a avut mulți ucenici, care au ajuns preoți de mir, călugări însă mai puțini. El, 
săracul, „trăgea foc la oala lui”, vroia să fim ca și el, să-I slujim toată viața lui 
Dumnezeu. Și când a văzut că nu reușesc, nici a doua oară, nici a treia, nu m-a 
descurajat, ci a spus așa: „Uite, mergi la Mânăstirea Durău, unde cunosc eu 
un părinte – Părintele Epifanie de la Măgura Ocnei, se cunoșteau, erau colegi, 
a trecut și el la Domnul –, mergi acolo și după câțiva ani de mânăstire (nu au 
fost mulți, doi ani, poate), o să vină Mitropolitul pe acolo, pe la Durău (exact 
așa a spus), și Părintele Stareț o să te recomande pentru hirotonie.” Atunci 
m-am cam îndoit, nu prea am crezut că se va întâmpla exact așa cum a spus 
Părintele, dar după Revoluție, Mânăstirea Durău s-a transformat din mânăstire 
de călugări în mânăstire de maici și, spre norocul meu, în `90 am fost călugărit 

și hirotonit, după care, în `91 au venit maicile. Spre norocul meu, zic, pentru că, 
ceilalți, puținii monahi care erau la Durău, au plecat la alte mânăstiri, iar eu, 
fiind hirotonit, am rămas în continuare încă șapte ani și, după aceea, iată, 21 de 
ani la Mânăstirea Văratec. Deci, aceasta este una din minunile pe care Părintele 
Serafim, insuflat de Duhul Sfânt, le-a profețit despre viața mea, despre ce mi-a 
rânduit Dumnezeu peste ani. 

Așadar, socotesc că întâlnirea cu Preacuvioșia Voastră, cu Părintele 
Stareț, cu toți părinții, cu dumneavoastră, credincioși de aproape sau de 
departe, este o minune. Să vă bucurați de părinții pe care îi mai aveți, câți 
mai aveți, așa cum și Părintele Exarh se bucură de mama Sfinției Sale, care 
este aici prezentă și care trăiește o smerenie desăvârșită, nu se arată, nu se 
afirmă, dar vă petrece cu ochii, clipă de clipă, este foarte atentă la cuvintele 
Sfinției Voastre. Mama mea este înmormântată la Văratec de 12 ani. Am avut 
o legătură deosebită cu dumneaei, eu neavând frați, mama venea la mine 
la Văratec, iarna, și stătea acolo șase luni. Vreau să vă mărturisesc un lucru – 
desigur, nu este bine să crezi în superstiții și nu socotesc că sunt superstiții, 
ci doar niște semne de la Dumnezeu –, și anume o visez foarte des, deși noi, 
preoții, le purtăm de grijă părinților nostri prin rugăciune, prin pomenire 
la Sfânta Liturghie. Mi se întâmplă așa: când o visez într-o săptămână de 
trei ori, moare cineva cunoscut, ori o maică, ori o cunoștință, ori o rudă. Mi 
s-a întâmplat și înainte de a primi vestea de la Părintele Exarh să o visez în 
săptămâna precedentă de trei ori. Și m-am gândit oare pe cine va mai chema 
Dumnezeu la Sine? Iată, s-a întâmplat lucrul acesta, Părintele Serafim însă, 
chiar dacă a trecut la Domnul, chiar dacă spunem că a murit, el viu va fi!

Veșnică să-i fie pomenirea și Dumnezeu să îl ierte și cu drepții să-l 
numere în veci! Amin!
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ARHIMANDRIT DUMITRU COBZARU 
EXARHUL MÂNĂSTIRILOR DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ȘI CLUJULUI

Înaltpreasfinția Voastră, Preacuvioși și Preacucernici Părinți și iubiți frați și 
surori*,

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a remarcat calitatea de ctitor 
neobosit – și neastâmpărat! – a Părintelui Serafim. Ați auzit câteva nume: 
Bălan, Sândominic, Miercurea Ciuc, Pătrângeni, însă trebuie să mergem și în 
Vrancea, în locul lui de baștină: Vărzărești, Brazi, Soveja... E adevărat că două 
sunt ctitoriile care l-au făcut să se remarce și îl păstrează în memoria veșniciei 
* Cuvânt la înmormântarea Părintelui Arhimandrit Serafim Măciucă, 19 octombrie 2019, 
Mânăstirea Nicula.
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acesteia pământești, cu ecou în Împărăția lui Dumnezeu: Nicula și Bălan. 
Nicula și Bălan, pentru Părintele Serafim, au fost plămânii lui, cu care el a 
respirat și care l-au făcut să trăiască până la această vârstă înaintată, pentru că 
l-au motivat în permanență, chiar dacă viața lui nu a fost ușoară; zilele trecute 
am încercat pe îndelete să v-o povestesc și să vă spun că a fost un adevărat 
martiriu. Însă a fost motivat de munca pe care el a depus-o în slujba Bisericii, 
respectiv a lui Dumnezeu, dar și în slujba oamenilor. Pentru că Părintele 
Serafim a fost un slujitor cu râvnă sfântă și un duhovnic bun. Puține au fost 
zilele, Înaltpreasfinția Voastră, în care Părintele Serafim n-a săvârșit Sfânta 
Liturghie sau nu s-a împărtășit cu Sfintele Taine. Puține, în toată viața lui de 
95 de ani! Cei care sunteți din Bălan știți prea bine că în fiecare dimineață, la 
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ora șase, se trăgeau clopotele și Părintele intra la Liturghie. Eram puțini cei 
care îl însoțeam în rugăciune, în bisericuța din Bălan, însă tot orașul știa că 
Părintele Serafim se roagă pentru ei. În fiecare zi, era nelipsit de la Sfânta și 
Dumnezeiasca Liturghie!

Părintele Serafim n-a avut doar o bibliotecă foarte mare, cu cărți 
importante, ci le-a și citit! Și a știut să și transmită: cuvântul lui Dumnezeu 
întrupat în Sfinția Sa se răspândea cu timp și fără timp, ascultând de glasul 
Scripturii. Astfel încât el a învățat lumea, indiferent de etnie, indiferent de 
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confesiune, pentru că pastorația lui a avut în vedere nu doar ortodocșii și nu 
doar românii, ci i-a avut în vedere și pe ceilalți care trăiau în preajma lui. Nu de 
puține ori a fost cercetat de oameni cu necazuri, cu suferințe, cu neputințe... 
Maghiarii din Harghita și din Bălan veneau adesea la Părintele Serafim și-i 
cereau sfatul. De multe ori nu știau românește, însă Părintele, ca un duhovnic 
bun, îi înțelegea și le înțelegea necazul și suferința și boala. 

Spuneam, aseară, că Părintele a botezat mii de copilași! Nu exagerez, 
există registrele din Bălan. Trebuie să știți că în fiecare sâmbătă erau cel 
puțin șapte botezuri, dacă nu mai multe... În fiecare sâmbătă! Părintele i-a și 
cununat, Părintele a înmormântat, vrând-nevrând, foarte mulți credincioși. 

Părintele Serafim avea o calitate specială: se atașa de oameni și oamenii 
se atașau de el, indiferent de vârstă! Dacă veți citi cartea pe care a pregătit-o 
Părintele Pantelimon și pe care o veți primi la ieșire, veți afla că Părintele 
Serafim, de pildă, atunci când mergea de Bobotează cu Crucea, lăsa în mâinile 
fiecărui copil câte ceva. În casa săracilor întotdeauna lăsa câte ceva. Și nu era de 
la el, el era doar gestionarul: lua de la casa bogatului și lăsa la casa săracului. 
Aceasta făcea, trecea prin diferite case și lua de bogați și dădea la săraci. Tot 
omul s-a bucurat de atenția lui, de atașamentul lui. 

Pentru faptul că a avut mulți fii duhovnicești și ucenici, evidența 
sunteți dumneavoastră, însă foarte mulți au plecat în eternitate înaintea lui. 
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Cu siguranță, am fi fost mult mai mulți, astăzi, împrejurul Sfinției Sale. De 
asemenea, eu nu-mi aduc aminte, nu știu dacă am primit canon vreodată 
în scanul spovedaniei de la Părintele Serafim. Ceea ce nu însemna că nu era 
exigent, era exigent și știa cum să te călăuzească. El nu a fost doar ctitor de 
biserici, a fost și ctitor de caractere. Dar nu-mi aduc aminte, iată, să-mi fi dat 
vreodată vreun canon. Însă a știut, pe mine, pe Părintele Lucian și pe ceilalți 
care eram în preajma lui, să ne poarte nu doar la slujbele Bisericii alături de 
Sfinția Sa, ci și la stupină, și pe șantier, și la garaj – avea el câteva pasiuni, de 
care nu s-a dezis niciodată, iar noi trebuia să-i fim alături, deși nu întotdeauna 

avem aceleași preocupări. El a știut să ne învețe că trebuie să le cunoaștem pe 
toate, să avem habar de toate, ca în această lume să răzbim. 

Așa cum ați afirmat Înaltpreasfinția Voastră, sunt foarte multe lucruri 
de spus despre Părintele. Însă trebuie să știți că așa cum l-ați prețuit, l-ați 
respectat și l-ați iubit pe Părintele Serafim, nu mai prejos v-a respectat, v-a 
prețuit și v-a iubit, până în ultima clipă a vieții sale. Iar aceste lucruri merg mai 
departe, în eternitate, el de acolo va continua să vă iubească și să vă prețuiască. 
Ceea ce va face și cu noi, cu toți. Și noi l-am prețuit și l-am respectat și l-am 
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1924 La 11 iunie, se naște Ion Măciucă, fiul lui Radu și al Ioanei, în satul Petrești, 
comuna Jorăști, județul Vrancea.

1930-1934 Urmează școala primară în satul natal Petrești.
1934-1938 Este elev al școalii gimnaziale din comuna Jorăști.
1938 Cele două surori ale sale, Ileana și Tinca, se închinoviază la Mânăstirea 

Vladimirești, din județul Galați, primind numele Elena și Pantelimona.
1940 Fratele său Gheorghe se mută la cele veșnice fiind răpus de tifos 

exantematic, boală cauzată de condițiile provocate de cel de-al Doilea 
Război Mondial, Ion rămânând astfel singurul ajutor în casa părinților.

1943 Se închinoviază la Mânăstirea Sihastru, județul Vrancea, unde, în același 
an, este rasoforit, primind numele Isidor.

1944 Este înrolat în armată ca premilitar. Participă, alături de Armata Română, 
timp de un an, la construirea de cazemate și tranșee.

1945 Este înrolat în armată de drept, la Unitatea Militară „3 Vânători de Munte”, 
din Dej, județul Cluj. Mai apoi, va fi transferat la Brașov.

1947 Se întoarce acasă, unde își ajută părinții la muncile gospodăriei.
1948 Tatăl său Radu trece la cele veșnice, rămânând doar cu mama sa îndoliată.
1950 Reaprinzându-i-se în inimă dorul de mânăstire, merge pentru câteva 

luni la Mânăstirea Tarnița, județul Vrancea, unde îl cunoaște pe vestitul 
duhovnic și stareț Nil Dorobanțu, de la care învață Rugăciunea lui Iisus.

1950 Se reîntoarce la mânăstirea de metanie, Mânăstirea Sihastru.
1951 Este călugărit de Părintele Stareț Dosoftei Mocănașu, primind numele 

Serafim.
1951-1954 Urmează Seminarul Monahal de la Mânăstirea Neamț, unde i-a avut ca 

profesori pe marii duhovnici Arsenie Papacioc, Petroniu Tănase, Nicodim 
Sachelarie etc. Este încadrat la secția de Pictură bisericească, profesor 
fiindu-i Părintele Sofian Boghiu.

Arhimandrit Serafim Măciucă
Date biografice

iubit. Însă nu mai prejos, pe noi pe toți, Părintele ne-a prețuit și ne-a iubit. 
Iar când stăteai de vorbă cu el, întotdeauna se lăuda cu credincioșii lui, cu 
fiii lui duhovnicești, cu ucenicii lui, cu părinții lui duhovnicești. Se lăuda, era 
mândru, cu o mândrie în care nu exista păcatul, cu o mândrie recunoscătoare, 
că Dumnezeu i-a oferit această șansă, să aibă fii duhovnicești, și ucenici, și 
părinți duhovnicești, și credincioși pe măsură. 

Acum, în ultimele luni, el nu mai făcea parte din lumea noastră. Noi 
știam acest lucru, îl vedeam pe zi ce trece. Mai ales în ultimele două luni, 
Părintele Pantelimon, care a vegheat la căpătâiul lui, a observat, clipă de clipă, 
că el nu mai face parte din această lume, că se desprinde din această lume. 
Însă noi am rămas să facem parte din lumea lui. Îl rugăm pe Dumnezeu, din 
tot sufletul nostru, să-l lase pe Părintele Serafim, în Cerul Lui, să ne ia pe noi 
pe toți, să facem parte din lumea lui. Amin. 

Dumnezeu să-l ierte!
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1954 Mânăstirea Sihastru este desființată de comuniști, acesta fiind primul 
„experiment”; odată cu Decretul 410, din 1959, se va ajunge la desființarea 
sau închiderea mai multor mânăstiri din țară. Părintele Serafim va ocupa, 
pentru un an, funcția de pedagog la Seminarul Teologic Ortodox din 
Buzău.
Este hirotonit în treapta de diacon de Episcopul Antim Angelescu al 
Buzăului și Vrancei.

1955 Se transferă la Mânăstirea Dălhăuți, unde, după absolvirea Școlii de 
Pictură Bisericească, va participa la pictarea trapezei mânăstirii.

1955-1957 Urmează, timp de doi ani, la Mânăstirea Plumbuita din București, Școala 
de Pictură Bisericească, avându-l, și aici, ca profesor pe Părintele Sofian 
Boghiu. Tot aici îl cunoaște pe Părintele Arsenie Boca, care îi va marca 
viața duhovnicească.

1957 Absolvă Școala de Pictură Bisericească și este atestat ca pictor bisericesc 
categoria a III-a.

1959 Datorită Decretului 410 și fiind urmărit de Securitate, pleacă în 
Transilvania, la Mânăstirea Nicula.
Este hirotonit preot, în Catedrala din Cluj-Napoca, de Arhiepiscopul Teofil 
Herineanu al Vadului, Feleacului și Clujului, pe seama Mânăstirii Nicula.

1960 La 15 ianuarie, este instalat în funcția de stareț al Mânăstirii Nicula. Va fi 
un bun administrator al mânăstirii, în timpul stăreției sale realizându-
se mai multe lucrări necesare: consolidarea și pictarea bisericii mari, 
renovarea clădirilor, racordarea la rețeaua electrică, la rețeaua de apă 
potabilă, organizarea unei gospodării ș.a.

1964 La 30 ianuarie, în seara praznicului Sfinții Trei Ierarhi, găsește Icoana 
făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Nicula, ascunsă în peretele 
unei case, într-un cătun, nu departe de mânăstire.

1969 La 1 decembrie, este transferat din funcția de stareț în cea de preot paroh 
al comunei Baba, cu filia Coroieni, județul Maramureș. 

1971 Repară biserica din filia Coroieni și-i pictează bolta și altarul.

1972 La recomandarea Episcopului Emilian Birdaș al Albei Iulia, se transferă în 
postul de preot paroh, în orașul minier Bălan, din județul Harghita.

1973-1974 Demarează și finalizează lucrările la construcția primei biserici din Bălan, 
o biserică din lemn.

1976-1978 Zidește din temelie, cu sprijinul enoriașilor, o a doua biserică în Bălan, 
mare, de zid, cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” și „Sfinții 
Ierarhi Ardeleni Ilie Iorest și Sava Brancovici”.

1990 Se întoarce pe meleagurile natale, la Mânăstirea Vărzărești, județul 
Vrancea, pe care o redeschide cumpărând terenul mânăstirii de la fostul 
C.A.P.

1990-1997 În perioada stăreției la Mânăstirea Vărzărești, restaurează biserica 
mânăstirii, construiește, cu ajutorul minerilor din Bălan, în apropierea 
mânăstirii, o capelă cu hramul „Sfânta Teodora de la Sihla”, pentru a 
marca locul de nevoință al sfintei, și deschide un schit de maici în comuna 
Urechești.

1992 Cu ocazia resfințirii bisericii din Bălan, este ridicat la rangul de arhimandrit 
de către Episcopul Andrei Andreicuț al Albei Iulia.

1997 La 1 mai, devine stareț al Mânăstirii Pătrângeni, județul Alba.
1997-2002 Consolidează clădirile mânăstirii și construiește un paraclis cu hramul 

„Sfântul Serafim din Sarov”.
2002 La 25 aprilie, se reîntoarce pe meleagurile natale și se închinoviază la 

Mânăstirea Brazi, județul Vrancea, unde va fi duhovnic timp de un an. 
Găsește, împreună cu Maica Stareță, moaștele Sfântului Cuvios Teodosie 
și adresează către episcopie o cerere de canonizare care va fi acceptată.

2003 La 5 octombrie, după canonizarea Sfântului Cuvios Teodosie de la Brazi, 
se retrage pentru câteva luni la Schitul „Sfântul Ioan”, metoc al Mânăstirii 
Brazi.

2004 Este transferat la Schitul Soveja, din același județ, unde pune piatra de 
temelie la o biserică care va avea hramul „Sfinții Împărați Constantin și 
Elena”.
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2005-2008 Revine pe meleagurile ardelene, la Mânăstirile Nicula și Râșca Transilvană, 
județul Cluj, ca viețuitor.

2008 Primește ascultarea de duhovnic la Schitul Oancea, din județul Vrancea, 
unde va reface biserica și clădirile schitului.

2009-2010 Ajută la construirea unui cămin de bătrâni, care va include și un paraclis, 
în localitatea Câmpineanca, județul Vrancea.

2010-2012 Se retrage la mânăstirile din zona Vatra Dornei.
2012 La 3 martie, primește schima mare, la Mânăstirea Catrinari, județul 

Suceava, slujba fiind oficiată de Părintele Haralambie Țanef, iar ca naș 
de schimnicie avându-l pe Schimonahul Sava Teodorescu.  
Din toamna acestui an, se retrage definitiv la Mânăstirea Nicula, unde 
își petrece bătrânețile sub ocrotirea Maicii Domnului, a cărei Icoană 
făcătoare de minuni a găsit-o în urmă cu aproape cincizeci de ani, în 
vremea stăreției sale la Nicula.

2014 La 12 iunie, este sărbătorit la vârsta de 90 de ani, la Mânăstirea Nicula, 
de ÎPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și 
Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, care îi acordă distincția 
„Crucea Arhiepiscopală”.

2018 La 10 iunie, în Duminica Sfinților Români, este sărbătorit la împlinirea a 
94 de ani, la Mânăstirea Nicula, moment marcat prin lansarea volumului 
Părintele Serafim Măciucă – o viață închinată slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, 
de Protosinghel Pantelimon Mocan, Editura Ecclesia, 2018.  

2019 La 16 octombrie, la Mânăstirea Nicula, se mută din această viață la cele 
veșnice, având venerabila vârstă de 95 ani.

Veșnica lui pomenire!

Protosinghel Pantelimon Mocan
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