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Пет години от канонизацията на св. 
Серафим Софийски Чудотворец

	 Уважаеми	читатели,	

	 Избрахме	 февруарският	 брой	 на	 списание	 „Светодавец”	
да	 бъде	 посветен	 на	 петата	 годишнина	 от	 прославлението	 на	 св.	
Серафим	Софийски	Чудотворец.	
	 Не	беше	далеч	времето,	когато	камбаните	на	Патриаршеската	
катедрала	 „Св.	 Александър	 Невски”	 тържествено	 възвестиха,	
че	 Православната	 църква	 се	 е	 сдобила	 с	 още	 един	 молитвеник	
и	 застъпник	 пред	 Бога.	 Чудесата	 на	 св.	 Серафим	 бяха	 известни	
на	 всички	 ни	 много	 преди	 той	 да	 бъде	 причислен	 към	 лика	 на	
светиите.		 	 	 	
	 Канонизацията	на	св.	Серафим,	която	бе	извършена	съвместно	
от	Българската	православна	църква	и	Руската	православна	църква,	е	
важен	знак	за	времето,	в	което	живеем.	И	днес	съществува	святост.	
И	днес	Божията	благодат	действа.	И	днес	е	възможно	да	придобием	
молитвени	застъпници	пред	Божия	престол.	Чудеса	стават	и	днес.	
	 През	 2021	 г.	 се	 изпълват	 140	 години	 от	 рождението	 на	 св.	
Серафим,	 както	 и	 71	 г.	 от	 неговото	 успение.	 „За	 нашата	 църква	
беше	голямо	щастие,	че	архиепископ	Серафим	живя	и	служи	между	
нас	 толкоз	 дълго	 време	 и	 ни	 ободряваше	 и	 обогатяваше...“,	 казва	
Врачанският	 митрополит	Паисий	 в	 своето	 прощално	 слово	 за	 св.	
Серафим	Софийски.	Богучарският	архиепископ	прекарва	в	страната	
ни	цели	28	години	и	както	свидетелстват	мнозина	от	онова	време	
„обикнал	страната	ни	като	своя	родина“.	
	 Св.	Серафим	има	и	особени	заслуги	към	Българската	църква	
и	по	въпроса	за	вдигането	на	схизмата	и	каноничното	призване	на	
Българската	православна	църква.	
	 Да	имаме	молитвите	му	и	той	винаги	да	се	застъпва	и	за	нас	
пред	Бога,	а	ние	принасяме	този	скромен	наш	труд	в	негов	дар.	

Ангел Карадаков
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Патриаршеско и Синодално 
послание за прославянето на 

Богучарския архиепископ 
Серафим 

Софийски Чудотворец

26.02.2016 г.



 Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

 Винаги в хилядолетната християнска история на нашия 
благочестив православен народ Бог щедро е изливал над него Своя-

та благодат, провождайки му не само изкусни проповедници на 
вярата и изрядни свещенослужители, но и прославени Свои светци 

– съвършени подражатели на завещания ни от Господа Иисуса 
Христа образец на живот в съвършено следване на Божията свя-
та воля и в оделотворяване на образа и подобието Божии, с които 
още при сътворението е бил дарен човекът. Та, сътворен по този 
начин, да може да достига и до съвършенството на Богоуподобя-
ването, като истински образ на Божието „вечно битие” (Прем. 
Сол. 2:23). Във всяко време и на всяко място тези Божии светци 
са били избирани от Всевишния и провождани на нас, по-немощ-
ните в подвига на вярата – за утеха и укрепване, наставление и 
насърчение, дръзновение и подражание – верни наши учители и 

водачи по пътя ни към Царството Божие; както лично на всеки 
от нас, така и на всички нас заедно – като Църква.

 Мъченици и изповедници на вярата, равноапостолни 
просветители и владетели, преподобни отци и майки, пустин-
ножители и новомъченици – всеки от тях, в своето време и на 

своето място, са били и остават наши верни образци и спътни-
ци по дългия път на нашия благочестив народ и на всеки от нас 
към Христа и Неговото Царство! Тази велика Божия милост 
продължава да се излива над нас и сега, в нашите дни на нечу-
вано духовно объркване и на повсеместна криза на ценностите 
и идентичността. Криза, която българският народ преживява 

заедно с целия свят и с цялото човечество. Насред тази криза на 
духовността и на ориентирите ние виждаме, че Бог отново не 

ни е забравил, изпращайки ни от Своя небесен чертог нови и нови 
благодатни застъпници, какъвто е и тържествено прославяният 

днес у нас светител и Божи угодник: 
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Богучарски архиепископ и Софийски чудотворец 
Серафим (Соболев).

 Православният ни народ отдавна очакваше тази прослава. 
Отдавна при гроба на светителя Серафим се стичаха хора от 
близо и далеч – за да изпросят за себе си или за свои близки Бо-

жията милост. Да я изпросят именно по неговите светителски 
молитви, за чиято сила те знаеха и която те познаваха още преди 
тържествената му прослава и канонизацията. Защото с живота 

си и с чистотата на вярата си владика Серафим беше придо-
бил благодатта на Светия Дух и беше спечелил своето кътче от 

Царството Божие и своя дял от непомръкващата Христова свет-
лина, с която сам той приживе огряваше около себе си, бидейки 
по думите на Спасителя, същински „… град, който стои навръх 
планина”, и светилник, който „… свети на всички” (Мат. 5:14-
15). И защото бе обикнал своето паство. Защото, до съвършен-

ство подражавайки на Господа, го беше възлюбил „докрай” (Иоан 
13:1) и не можеше да го остави сиротно подир отминаването 

си от скръбния ни свят, но бе заръчал на многобройните си чада 
неизменно да търсят неговата молитвена подкрепа и небесната 
му закрила. И ето, че чадата на свети Серафим, Софийски Чудо-
творец, са живи и днес. Ето че и днес криптата на неговия храм 
е пълна с богомолен народ, който той – като истински Христов 
апостол – всекидневно привежда при Господа, свидетелствайки 
от небесата за истинността на нашата вяра, за великата към 
всички нас Божия милост и за „венеца на живота, що Господ е 

обещал на ония, които Го обичат” (Иак. 1:12). Приканвайки и нас, 
– неговите възлюбени чеда в православна България – към живот 
според тази вяра и към пътя на спасението – към пътя, който 

единствен води към победата над смъртта и вечен живот. Свиде-
телствайки още веднъж и за здравите и неразкъсваеми връзки на 
нашите два православни народа, обединявани от едната и съща 
вяра и от своята обща надежда, и във взаимна, жертвена любов 
следващи Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Който е 

„същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8).
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 „Един е Господ, една е вярата, едно е кръщението” (Еф. 
4:5), които ни обединяват и винаги ще пазят единството на 
нашите братски народи, поредно доказателство за което са 
животът и делото, и небесната прослава на незабравимия за 

православното сърце свети „дядо владика” Серафим. Когото вече 
цялата Църква Христова ще може да възпява, прославяйки подви-

га му:

 Винаги разпалван от божествена ревност, показал си се 
като стълб на Православието, възсиял в град София, и с благочес-

тието си мнозина си привел към Христос, добри пастирю: све-
тителю отче Серафиме, моли Христа Бога да се спасят нашите 

души!” (Тропар, гл. 4).

 И още:

 Издигнал се на висотата на смиреномъдрието, показал 
си се учител на благочестието, поборниче за Православието и 
застъпниче за нуждаещите се, похвалà за монасите и изрядни 

пàстирю; затова с любов ти зовем: радвай се, Серафиме, Софий-
ски Чудотворче! (Кондак, гл. 4).

 Затова са толкова светли и толкова радостни дните на 
прославата на св. Серафим Соболев. Прослава, извършена заед-
но и в единомислие от братските Руска и Българска православни 

църкви, удостоверяваща не само техните собствени верни чада, а 
и всички въобще православни християни по света в извършилата 

се на небесата прослава на още един Христов светец, на още един 
избран съсъд на неоскъдяващата Божия благодат.

 Затова, възлюбени, нека всички заедно, с една уста, едно 
сърце и една душа днес възпеем новопрославения Софийски чудо-

творец и молитвено да възкликнем: Величаем те, светителю, отче 
наш Серафиме, и почитаме твоята свята памет, защото ти се 
молиш за нас на Христа, нашия Бог! (Величание на св. Серафим).



 По молитвите на новопрославения Софийски светец и 
Чудотворец Серафим Бог да помилва и спаси всички нас! Амин!

Председател на Св. Синод

† НЕОФИТ

Патриарх Български и Митрополит Софийски

Членове на Св. Синод:

† Врачански митрополит КАЛИНИК

† Сливенски митрополит ЙОАНИКИЙ

† Видински митрополит ДОМЕТИАН

† На САЩ, Канада и Австралия митрополит ЙОСИФ

† Великотърновски митрополит ГРИГОРИЙ

† Плевенски митрополит ИГНАТИЙ

† Старозагорски митрополит ГАЛАКТИОН

† Ловчански митрополит ГАВРИИЛ

† Пловдивски митрополит НИКОЛАЙ

† Доростолски митрополит АМВРОСИЙ

† Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ

† Варненски и Великопреславски митрополит ЙОАН

† Неврокопски митрополит СЕРАФИМ

† Русенски митрополит НАУМ
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Слово за 
Сретение 

Господне от 
св. Серафим 

(Соболев)
	 „Не	може	да	се	изброи	колко	пъти	ние,	възлюбени	в	Христа	
чеда,	 сме	 слушали	по	 време	 на	 богослуженията	 думите	 на	 богов-
дъхновения	химн	на	праведния	старец	Симеон	Богоприемец:

„Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; 
защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред 

лицето на всички народи, – светлина за просвета на езичниците, и 
слава на Твоя народ Израиля.“.

	 Към	тези	думи	св.	Църква	насочва	нашето	внимание	особено	
днес,	в	деня	на	великия	празник	Сретение	Господне.	За	какво	ни	го-
вори,	възлюбени,	този	свещен	химн	на	старец	Симеон,	тази	негова	
предсмъртна,	богооткровена	песен?
	 В	 нейните	 кратки	 думи	 е	 изразено	 цялото	 Христово	 до-
мостроителство.
	 Тук	се	казва:	„защото	очите	ми	видяха	Твоето	спасение,	кое-
то	Си	приготвил	пред	лицето	на	всички	човеци“	(по	слав.	превод).	
Поради	пророческия	дар,	с	който	бил	надарен	праведният	Симеон,	
той	е	 съзерцавал	с	 всички	подробности	спасението,	извършено	 за	
нас	от	нашия	Изкупител	и	Господ,	и	особено	Неговите	 страдания	
и	кръстна	смърт.	Св.	Симеон	съзерцавал	това	спасение	не	само	по-
ради	своя	пророчески	дар,	но	и	затова,	че	той	е	бил	един	от	70-те	
мъдреци,	превели	Библията	300	години	преди	събитието,	на	което	е	

                     Св. Отци
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посветен	празникът	Сретение	Господне.	Той	превеждал	книгата	на	
пророк	Исаия,	който	така	точно	предсказал	и	изобразил	страданията	
и	смъртта	на	Христа,	сякаш	сам	се	е	намирал	пред	Кръста,	когато	
разпъвали	Господа	и	всичко	е	видял	със	собствените	си	очи.	Не	слу-
чайно	св.	пророк	Исаия	е	наричан	ветхозаветен	Христов	Апостол.
	 По-нататък	 в	 свещения	 химн	 на	 старец	 Симеон	 се	 казва:	
„светлина	за	просвета	на	езичниците“.	От	тези	думи	се	вижда,	че	
на	 праведния	Симеон	 било	 открито	 онова,	 което	 последвало	 след	
изкупителното	 дело	 на	Христа	 –	 разпространяването	 сред	 всички	
езически	народи	на	вярата	в	Него	като	в	Бог,	приел	човешко	естест-
во.	Важно	е	да	се	отбележи,	че	когато	праведният	Симеон	говори	за	
спасението	и	озаряването	на	целия	свят	със	светлината	на	вярата,	
той	има	предвид	всички	хора.	А	в	края	на	своя	предсмъртен	химн	
той	говори	за	славата	само	на	Божиите	люде,	т.е.	на	новозаветните	
праведници.	(„…и	слава	на	Твоя	народ	Израиля“	(Лук.	2:32).	След	
изкупителната	 кръстна	 смърт	 на	 Христа	 Израил	 е	 новозаветната	
Църква	–	бел.ред.)	И	това	е	обяснимо.	Господ	е	извършил	Своето	
спасително	дело	на	изкуплението	заради	цялото	човечество.	Също	
така	и	светлината	на	Православната	вяра	била	разпространена	чрез	
проповедта	на	Апостолите	по	всички	краища	на	света.	Но	далеч	не	
всички	хора	са	се	възползували	от	изкупителното	дело	на	Христа	и	
са	възприели	истинската	вяра	в	Него.	Затова	малцина,	даже	измежду	
православните,	се	удостояват	със	славата,	за	която	говори	св.	Симе-
он	Богоприемец.
	 Какво	обаче	трябва	да	разбираме	под	тази	слава?	–	Св.	Симе-
он	подразбирал	славата,	която	се	проявява	в	живота	на	светите	люде	
под	действието	на	благодатта	от	мига	на	слизането	на	Св.	Дух	върху	
Апостолите.	Тя	е	преди	всичко	светостта	на	новозаветните	правед-
ници,	която	по	думите	на	Христа	е	неразделно	свързана	с	божестве-
ната	радост	(Йоан.	15:10-11).
	 Тази	слава,	това	са	дивните	знамения	и	чудеса,	които	Божии-
те	угодници	поради	своята	святост	извършвали	с	благодатта	на	Св.	
Дух.	Тази	слава	–	това	е	божественият	дар	на	ведение	(духовно	по-
знание,	бел.прев.)	у	светиите,	което	достигало	неизказани	открове-
ния	на	божествените	тайни,	до	съзерцаване	на	Самия	Господ	Иисус	
Христос	в	Неговата	божествена	слава,	на	Пречистата	Негова	Майка,	
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на	светите	Ангели	и	другите	небожители.
	 Под	тази	слава	трябва	да	разбираме	онова,	което	някога	про-
рочески	 е	 предизобразил	 Божественият	 Псалмопевец	 с	 думите:	
„В	светиите,	които	са	на	земята	Господ	е	явил	дивно	Своята	воля“	
(Пс.15:3,	по	слав.	превод).
	 Славата,	която	е	съзерцавал	св.	Симеон	Богоприемец	удивля-
ва	Ангелите	и	те	непрестанно	прославят	за	нея	Господа.	Тя	удивлява	
и	хората,	защото	за	светиите	се	отнасят	думите	на	нашия	Спасител:	
„Тъй	да	светне	светлината	ви	пред	човеците,	та	да	видят	добрите	ви	
дела	и	да	прославят	Небесния	ваш	Отец“	(Мат.	5:16).
	 Тази	 слава	 на	 новозаветните	 праведници	 чувствуват	 дори	
дивите	кръвожадни	зверове.	В	житието	на	св.	Симеон	Стълпник	се	
разказва	 как	 някога	 при	 неговия	 стълб*	 допълзяла	 огромна	 змия,	
дълга	16	сажена.		Тя	му	показала	окото	си,	в	което	бил	попаднал	го-
лям	трън,	и	сякаш	молела	великия	стълпник	да	й	помогне.	Св.	Симе-
он	прекръстил	окото	й	и	трънът	излязъл	от	него.	От	благодарност	за	
изцелението	змията	една	седмица	лежала	пред	стълба,	протегната	в	
цялата	си	дължина.	Поклонниците,	които	идвали	при	стълпника,	за	
да	получат	наставление	и	здраве,	се	изпълвали	с	трепет	и	ужас,	виж-
дайки	това	страшно	чудовище.	Затова	св.	Симеон	казал	на	змията:	
„Ти	твърде	много	плашиш	Божиите	хора,	които	идват	при	мен,	отиди	
си	от	моя	стълб“.	Тогава	змията,	като	разумно	създание,	послушала	
Божия	угодник	и	веднага	се	отдалечила.
	 В	Лавсаика	пък	се	разказва,	че	някога	св.	Макарий	Алексан-
дрийски	седял	в	преддверието	на	своята	килия,	цял	потънал	в	бого-
мислие.	Неочаквано	при	него	дошла	една	хиена	–	хищен	див	звяр.	
Тя	бутнала	с	главата	си	вратата,	влязла	в	преддверието,	където	седял	
св.	Макарий	и	оставила	пред	нозете	му	своето	сляпо	хиенче,	безмъл-
вно	молейки	светеца	да	го	изцери.	Великият	Божий	угодник	вдигнал	
от	земята	сляпото	зверче,	помолил	се,	после	плюл	в	очите	му	и	то	
веднага	прогледнало.	Хиената	го	взела	и	си	отишла	с	него.	На	след-
ващия	 ден	 тя	 донесла	 на	 св.	Макарий	 една	 овча	 кожа.	Като	 я	 ви-
дял,	преподобният	казал	на	хиената:	„Ти	сигурно	си	разкъсала	нечия	
овца,	иначе	откъде	си	могла	да	вземеш	тази	кожа?	Няма	да	приема	
от	теб	това,	което	е	придобито	несправедливо“.	Хиената	навела	гла-
ва,	застанала	на	колене	пред	нозете	на	светеца	и	сякаш	го	молела	да	
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вземе	кожата,	но	той	й	рекъл:	„Нали	ти	
казах	–	няма	да	я	взема,	ако	не	ми	дадеш	
обещание,	че	вече	няма	да	ядеш	овцете	
на	 бедните	 хора.“	 Тогава	 тя	 пак	 навела	
глава,	като	че	ли	се	съгласявала	с	думите	
на	светеца.	Тази	кожа	била	наречена	„да-
рът	на	хиената“	и	Божият	раб	я	подарил	
на	преподобна	Мелания	Римлянка.
	 Вие	 знаете,	 мои	 възлюбени	 в	
Христа	чеда,	как	на	преп.	Герасим	Йор-
дански	е	служел	лъв,	а	на	преп.	Серафим	
Саровски	–	мечка.
	 На	праведната	игумения	Евпрак-
сия	 от	 Староладожката	 обител	 (Новго-
родска	област)	пък	служели	вълци.	Когато	зимно	време	тя	отивала	
да	се	помоли	в	един	малък	параклис	навътре	в	непроходимата	гора	и	
след	това	на	ски	се	завръщала	в	монастира,	вълците	бягали	от	двете	
й	страни	като	нейни	верни	стражи.	Те	разбирали	думите	й	и	се	под-
чинявали	на	най-малкото	движение	на	ръката	й.	Така	вълците	пазели	
праведницата,	като	я	изпращали	до	самите	монастирски	врати.
	 Ето	каква	слава	на	новозаветните	праведници	е	съзерцавал	
праведният	Симеон.	Под	нея	трябва	да	разбираме	и	дивната	кончина	
на	светиите.	Св.	Серафим	Саровски	–	и	не	само	той	–	се	удостоил	
с	такава	славна	кончина,	когато	Ангели,	сред	неизказана	благодат-
на	светлина	възнесли	душата	му	пред	Божия	престол.	Такава	слава	
Господ	 дарувал	 при	 кончината	 на	 св.	Антоний	Велики,	 св.	Амун,	
св.	Теодор	Студит,	преп.	Йосиф	Песнописец	и	други	велики	Божии	
угодници.
	 Пророчески	е	видял	св.	Симеон	и	славата	на	праведниците,	
които	според	думите	на	Христа,	„ще	блеснат	като	слънце	в	царство-
то	на	Отца	Си“	(Мат.13:43).
	 Най-сетне	той	е	съзерцавал	и	своята	бъдеща	слава	в	Небес-
ното	Христово	Царство.	Колко	голяма	е	тя,	св.	Николай	Чудотворец	
открил	на	преп.	Петър	Атонски	при	едно	свое	явяване.	Св.	Николай	
казал	на	преп.	Петър,	 че	 св.	Симеон	Богоприемец	има	 такова	мо-
литвено	дръзновение	пред	Господа,	каквото	дори	той,	св.	Николай	
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няма,	и	затова	заръчал	на	св.	Петър	усърдно	да	се	моли	на	праведния	
Симеон.
	 И	тъй	какво	иска	от	нас,	мои	възлюбени	в	Христа	чеда,	св.	
Църква,	 припомняйки	 ни	 думите	 на	 св.	 Симеон	 Богоприемец?	 Тя	
иска	ние	никога	да	не	забравяме	това,	че	Господ	за	всички	хора,	а	
следователно	и	за	всеки	от	нас	е	извършил	спасението	чрез	Своята	
Кръв	на	Кръста,	и	че	ние	ще	носим	огромна	отговорност	пред	Него,	
пред	Неговата	пречиста	Кръв,	ако	със	своите	грехове	я	потъпкваме.
	 Освен	това	Църквата	иска	ние	винаги	да	помним	плодовете	
на	изкупителните	кръстни	заслуги	на	Спасителя:	разпространяване-
то	на	вярата	в	Христа	сред	всички	хора	на	земята.	Църквата	иска	ние	
винаги	да	бъдем	озарявани	от	светлината	на	тази	вяра,	която	е	осно-
ва	и	средство	за	извършване	на	нашето	собствено	спасение.	Разбира	
се,	това	желание	на	Църквата	ще	се	осъществи	в	нашия	живот,	ако	
ние	 се	 стараем	 да	 имаме	 винаги	 истинска	Православна	 вяра.	Ако	
имаме	еретическа	вяра,	ще	навлечем	върху	себе	си	страшен	Божий	
гняв	и	 тук,	и	 в	 бъдещия	живот,	 и	 вместо	Небесното	Царство	наш	
жребий	ще	бъдат	вечните	адски	мъки.
	 Най-сетне,	 обръщайки	вниманието	ни	върху	боговдъхнове-
ния	химн	на	праведния	старец	Симеон,	св.	Църква	иска	ние	винаги,	
с	цялото	си	сърце,	чрез	неизменното	изпълнение	на	Божиите	запо-
веди,	да	се	стремим	към	приготвената	за	нас	от	Бога	благодатна	сла-
ва.	Тогава	тази	слава	в	една	или	друга	степен	ще	се	изобрази	в	нас	
още	в	нашия	земен	живот	и	ще	се	разкрие	с	пълна	сила	в	Небесното	
Христово	Царство.	Тогава	над	нас	ще	се	изпълнят	думите	на	първос-
вещеническата	молитва	на	Христа,	Който	така	се	е	молел	на	Своя	
Божествен	Отец	за	учениците	Си	и	за	всички	Свои	истински	после-
дователи:	„Отче!	Тия,	които	си	Ми	дал,	желая	и	те	да	бъдат	с	Мене	
там,	дето	съм	Аз,	за	да	гледат	Моята	слава,	що	си	Ми	дал,	защото	Ме	
възлюби	преди	свят	да	се	създаде“	(Йоан.	17:24).	Амин“.

Източник:	pravoslavieto.com
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Процесът по канонизацията и 
тържествено прославление на 
архиепископ Серафим Софий-

ски Чудотворец 
	 Богучарски	 архиепис-
коп	 Серафим	 (Соболев)	 е	 един	
от	 най-видните	 духовници	 на	
нашето	време.	Архиерей	на	Ру-
ската	православна	църква,	чието	
архиерейско	служение	почти	из-
цяло	преминава	в	България.	Той	
идва	 от	 Русия	 в	 България,	 об-
грижва	 духовно	 като	 грижовен	
архипастир	 както	 руските	 еми-
гранти,	 така	 и	 множество	 бъл-
гари,	в	това	число	и	духовници.	
Автор	на	безценни	богословски	
трудове	 и	 проповеди,	 както	 и	
на	 акатист	 на	 свети	 Йоан	 Рил-
ски	 Чудотворец,	 когото	 нарича	
„слава	и	красота	на	Българската	
църква“.	 На	 26	 февруари	 1950	
г.	-	празника	Тържество	на	Пра-
вославието	 –	 владика	 Серафим	
завършва	земния	си	път.	Погре-
бан	е	 в	 криптата	под	олтара	на	
руския	храм-подворие	„Св.	Ни-
колай	Чудотворец“	в	София.
	 Още	 приживе	 по	 него-
вите	 молитви	 се	 случват	 мно-
го	 чудеса,	 а	 след	 кончината	 му	
нескончаем	поток	от	хора	идват	
при	 гроба	 му,	 молят	 се,	 пишат	

му	 писма	 и	 свиде-
телстват,	че	той	по-
мага	 във	 всякакви	
случаи	 –	 особено	
при	 тежки	 житей-
ски	 ситуации	 и	 бо-
лести.	Стотици	страдащи	нами-
рат	утешение	и	изцеление	 след	
искрена	 молитва	 на	 неговия	
гроб.	 За	 вярващите	 в	 България	
светостта	 на	 архиепископ	 Се-
рафим	е	безспорна	и	те	почитат	
руския	владика	като	свой	молит-
вен	застъпник	пред	Бога		въпре-
ки	 липсата	 на	 формална	 кано-
низация,	но	сред	духовенството	
и	 вярващите	 на	 Руската	 право-
славна	църква,	архиеп.	Серафим	
не	се	ползва	с	популярност.

Подговка за канонизация

Като	отчита	почитта	на	българ-
ския	 народ	 към	 владика	 Сера-
фим,	през	2007	г.	Руското	подво-
рие	 в	 София	 повдига	 въпросът	
за	 канонизацията	 му,	 но	 безус-
пешно,	тъй	като	тогава	комиси-
ята	 по	 канонизациите	 при	 Св.	
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Синод	 на	 РПЦ	 намира	 сериоз-
ни	 пропуски	 във	 внесените	 за	
разглеждани	 материали.	 След	
пристигането	 на	 архим.	 Филип	
Василцев	в	България,	по	негова	
покана	с	задълбочено	проучване	
на	живота	и	делото	на	архиерея	
се	заема	докторът	на	историче-
ските	 науки	 от	 Научно-изсле-
дователския	 отдела	 по	 най-но-
ва	 история	 на	 РПЦ	 Андрей	
Кострюков	 в	 резултат	 на	 което	
Руското	подворие	в	София	съв-
местно	със	Синодално	издател-
ство	на	БПЦ	издаде	през	2011	г.	
„Жизнеописание	 на	 архиепис-
коп	Серафим	Соболев”.	
	 През	2014	г.	Подворието	
на	Московския	и	на	цяла	Русия	
патриарх	в	София	отправи	при-
зив	към	българския	народ	да	се	
изпратят	свидетелства	за	благо-
датната	 помощ	 на	 архиепископ	
Серафим	(Соболев).	
	 На	 30	 ноември	 2014	 г.,	
след	оглавената	от	него	св.	Ли-
тургия	в	Руския	храм	по	повод	
отбелязването	 на	 100-годишни-
ната	 му,	 Негово	 Светейшество	
Българският	патриарх	Неофит	в	
своето	 слово	 изрази	 категорич-
ната	 подкрепа	 на	 Българската	
православна	 църква-Българска	
Патриаршия	 за	 канонизирането	
на	владика	Серафим:	“В	крипта-
та	на	този	храм,	при	гроба	му	се	

стича	 с	 любов	 и	 упование	 не-
секващ	 поток	 от	 християни,	 за	
да	измолят	неговото	благодатно	
небесно	застъпничество.	И	днес	
–	 сто	 години	 след	 тържестве-
ното	 освещаване	на	 храма-под-
ворие	 ще	 сме	 радостни	 като	
народ	 и	 като	 Църква	 да	 дадем	
своя	скромен	принос	в	процеса	
на	подготовка	за	канонизацията	
на	обичания	Владика	Серафим.	
Можем	да	уверим	нашата	сестра	
–	Московската	 Патриаршия,	 че	
подкрепяме	това	нейно	начина-
ние,	защото	мнозина	в	България	
са	онези,	които	могат	да	свиде-
телстват	за	благодатната	помощ	
на	архиепископ	Серафим	(Собо-
лев).”	
	 Във	 връзка	 с	 това	 на	 2	
декември	2014	г.	 в	Секретариа-
та	на	Руското	подворие	в	София	
се	 състоя	 работно	 заседание	 с	
участието	на:	архим.	Филип	Ва-
силцев,	 протойерей	 Владислав	
Ципин	 –	 професор	 в	 Москов-
ската	 Духовна	 Академия	 и	 ви-
ден	специалист	по	каноническо	
право,	член	на	Комисията	за	ка-
нонизация	 на	 светии	 към	РПЦ,	
протойерей	Владимир	Воробьов	
–	ректор	на	Православния	Све-
то-Тихоновски	 хуманитарен	
университет	 (ПСТГУ)	 и	 проф.	
дин	Андрей	Кострюков.	По	вре-
ме	 на	 заседанието	 бе	 направен	
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анализ	на	материалите,	събрани	
за	 подаване	 в	Комисията	 за	 ка-
нонизация	 на	 светии	 към	РПЦ,	
които	 по-късно	 същия	 месец	
бяха	официално	внесени	за	раз-
глеждане	от	Комисията	за	кано-
низация	при	РПЦ.
	 В	 кампанията	 се	 включ-
ва	 и	 БНТ,	 за	 да	 популяризира	
сред	миряните	търсенето	на	ме-
дицински	 доказателства	 и	 сви-
детелства	 за	 чудесата,	 които	 е	
извършил	владика	Серафим.	На		
13	 февруари	 2015	 г.	 бе	 преми-
ерата	 на	 документалния	 филм	
„Архиепископ	 Серафим	 -	 Со-
фийският	 чудотворец”	 за	 чуде-
сата	 на	 архиепископ	 Серафим	
и	 почитта	 към	 него,	 заснет	 от	
студио	„Зосима”	по	инициатива	
на	 Подворието	 в	 София.	 Про-
веждат	 се	 научни	 конференции	
посветени	 на	 владика	Серафим	
по	 повод	 65-годишнината	 от	
кончината	му	(2015	г)	и	135	г.	от	
рождението	му	(2016	г.);	както	и	
по	повод	60	годишнината	на	Ру-
ското	подворие	 в	София	 	 (2012	
г.)	и	100	години	от	освещаването	
на	Руската	църква	в	София	(2014	
г.)	на	които	доклади	изследващи	
живота	и	делото	на	архиепископ	
Серафим	изнасят	видни	Руски	и	
български	учени	и	духовници.
Руската	православна	църква	за-
почна	 процедура	 по	 канониза-

цията	на	владика	Серафим.	
	 Събраните	 свидетелства	
за	чудотворството,	живота	и	тру-
довете	на	архиепископ	Серафим	
бяха	подробно	изследвани	и	об-
съдени	 първо	 в	 Комисията	 по	
канонизация	при	Руската	право-
славна	църква,	а	впоследствие	и	
от	Светия	Синод	на	РПЦ.	След	
като	бе	установено,	че	са	нали-
це	 нужните	 основания	 за	 кано-
низацията,	през	м.	май	2015	г.	за	
първи	 път	 в	 историята	 на	 РПЦ	
от	 Руската	 патриаршия	 бе	 от-
правено	 предложение	 към	 Бъл-
гарската	патриаршия	за	свиква-
не	на	съвместна	комисия,	която	
да	съгласува	вижданията	по	въ-
проса	на	двете	сестри	поместни	
православни	църкви	–	Руската	и	
Българската.	
	 Съвместната	 комисия	 от	
духовници	 и	 богослови	 на	 Ру-
ската	и	Българската	православни	
църкви	заседава	на	3	и	4	декем-
ври	2015	г.	в	София.	В	състава	й,	
определен	съответно	с	решение	
и	на	Светия	Синод	на	БПЦ	от	25	
септември	 2015	 г.	 и	 на	Св.	Си-
нод	на	РПЦ	от	22	октомври	2015	
г.,	 влизат	 от	 българска	 страна:	
Знеполският	епископ	Арсений	-	
викарий	на	Пловдивския	митро-
полит,	протойерей	Теодор	Стой-
чев	от	храм	„Св.	Атанасий”,	гр.	
Варна,	 доц.	 д-р	 Павел	 Павлов	
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от	 Богословския	 факултет	 на	
СУ	 „Св.	 Климент	 Охридски”,	
доц.	 д-р	 Мариян	 Стоядинов	 от	
Православния	 богословски	 фа-
култет	 на	 ВТУ	 „Св.	 св.	 Кирил	
и	 Методий”,	 доц.	 д-р	 Стефан	
Стефанов	от	катедра	„Теология”	
на	Шуменския	 университет.	От	
руска	 страна:	 Троицки	 епископ	
Панкратий	-	председател	на	Си-
нодалната	комисия	за	канониза-
ция	на	светии;	архимандрит	Фи-
лип	(Василцев)	-	предстоятел	на	
Руското	подворие	в	София,	прот.	
Владимир	Воробьов	-	ректор	на	
Православния	хуманитарен	уни-
верситет	„Св.	Тихон“	и	секретар	
на	 синодалната	 комисия	 по	 ка-
нонизацията	 на	 светиите;	 игу-
мен	Дамаскин	(Орловски)	-	член	
на	 комисията	 (по	 здравословни	
причини	 той	не	участва	 в	 засе-
данията	 в	 София);	 прот.	 Игор	
Якимчук	 -	 секретар	 на	 Отдела	
за	 външно-църковни	 връзки	 по	
междуправославните	 отноше-
ния;	доц.	Андрей	Кострюков	от	
Научно-изследователския	 отдел	
по	 най-нова	 история	 на	 РПЦ	 и	
Православния	 Свето-Тихонов-
ски	хуманитарен	университет.	
Съпредседатели	 на	 съвместна-
та	 комисия	 са	 Волоколамският	
митрополит	 Иларион	 -	 предсе-
дател	на	Отдела	за	външно-цър-
ковни	 връзки	 на	 РПЦ,	 и	 Вар-

ненският	 и	 Великопреславски	
митрополит	Йоан.
	 Първото	заседание	на	ко-
мисията	се	състоя	на	3	декември	
в	храма-подворие	„Св.	Николай	
Мирликийски”,	където	се	нами-
ра	гробът	на	обичания	и	почитан	
и	в	България,	и	в	Русия	владика	
Серафим,	 а	 заключителното	 за-
седание	се	проведе	на	4	декем-
ври	в	Синодната	палата	на	Бъл-
гарската	православна	църква.
	 Негово	 Светейшество	
Българският	патриарх	и	Софий-
ски	 митрополит	 Неофит	 лично	
прие	 членовете	 на	 съвместната	
комисия	 и	 благослови	 тяхната	
високоотговорна	 работа,	 чиито	
резултати	 с	 трепет	 очаква	 цър-
ковното	 изпълнение	 на	 двете	
сестри	 поместни	 православни	
църкви	–	Руската	и	Българската.	
Светейшият	 патриарх	 изтъкна	
факта,	 че	 за	 първи	 път	 в	 исто-
рията	 две	 православни	 църкви	
съвместно	 обмислят,	 обсъждат	
и	 подготвят	 канонизацията	 на	
Божий	 угодник.	 Предстояте-
лят	на	БПЦ	изрази	надежда,	че	
процесът	 по	 канонизацията	 на	
архиепископ	 Серафим	 ще	 бъде	
доведен	в	скоро	време	до	успе-
шен	край	и	 „ще	 се	 възрадват	 и	
утешат	 духовно	 всички,	 които	
дълбоко	 почитат	 владика	Сера-
фим	и	в	молитва	прибягват	към	
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неговата	помощ”;	че	прославле-
нието	му	„още	повече	ще	усили	
и	 укрепи	 почитта	 към	 този	 ду-
ховен	 старец	 на	 нашето	 време	
и	 връзките	 между	 нашите	 две	
църкви	и	народите	ни”.
	 По	 време	 на	 заседания-
та	 бяха	 изслушани	 доклади	 за	
жизнения	 път	 на	 архиепископ	
Серафим,	 неговото	 църковно	
служение,	 богословските	 му	
трудове,	както	и	за	почитанието	
към	Божия	 угодник	 в	 България	
и	Русия	и	многобройните	чудеса	
станали	по	неговото	молитвено	
застъпничество	пред	Бога	–	при-
живе	и	 след	блажената	му	кон-
чина.
	 След	 като	 бе	 припом-
нено,	 че	 още	 под	 председател-
ството	на	патриарх	Максим	Св.	
Синод	на	БПЦ	е	 взел	решение,	
че	 тъй	като	владика	Серафим	е	
клирик	 на	 РПЦ,	 решението	 за	
неговата	канонизация	трябва	да	
се	предостави	на	Руската	църк-
ва,	на	заседанието	на	смесената	
комисия	 бе	 докладвано	 за	 про-
цеса	 на	 изследване	 на	 възмож-
ността	 и	 основанията	 за	 него-
вата	 канонизация,	 проведен	 от	
Руската	 православна	 църква	 и	
за	 резултатите	 от	 това	 изслед-
ване.	Бе	припомнено,	че	въпро-
сът	за	канонизацията	на	владика	
Серафим	е	повдигнат	 още	през	

2007	г.,	но	тогава	комисията	по	
канонизациите	 при	 Св.	 Синод	
на	РПЦ	е	решила,	че	събраните	
материали	не	са	достатъчно	из-
черпателни,	 а	 през	 настоящата	
2015	 г.	 Руското	 подворие	 в	Со-
фия	отново	е	внесло	материали	
в	комисията	и	всички	пропуски,	
които	тя	е	установила	през	2007	
г.	 този	 път	 са	 били	 попълнени:	
съставено	 е	 систематическо	
жизнеописание	 на	 архиепис-
коп	 Серафим,	 установено	 е,	 че	
владиката	 не	 е	 бил	 свързан	 с	
министерството	 на	 държавната	
безопасност	 /МГБ	СССР	 -	Ми-
нистерство	 государственной	
безопасности	 СССР),	 изследва-
ни	са	богословските	трудове	на	
архиерея	 и	 е	 констатирано,	 че	
той	никога	не	е	отстъпвал	от	ис-
тините	на	св.	Православие	и	мъ-
жествено	е	отстоявал	чистотата	
на	 вярата	 пред	 всякакви	 откло-
нения.	Комисията	 по	 канониза-
цията	е	разгледала	и	събраните	
свидетелства	 за	 чудеса,	 като	
особено	 внимание	 са	 отделили	
на	 тези,	 които	 са	 били	 потвър-
дени	с	официални	документи	и	
медицински	експертизи.	С	поч-
ти	пълно	единодушие	Комисия-
та	по	канонизациите	при	РПЦ	е	
констатирала,	че	няма	пречки	за	
канонизацията	 на	 архиепископ	
Серафим	(Соболев).
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	 В	 своето	 изказване	 пред	
Смесената	комисия	митрополит	
Йоан	изтъкна,	че	прославление-
то	 на	 владика	 Серафим	 е	 съ-
битие,	 което	 целият	 български	
народ	 очаква,	 а	 на	 своето	 засе-
дание	 през	 настоящата	 зимна	
сесия	митрополитите	от	Светия	
Синод	 на	 БПЦ	 са	 изразили	 на-
дежда,	че	канонизацията	му	ще	
стане	в	най-скоро	време.	
	 В	хода	на	заседанията	на	
смесената	комисия	са	обсъдени	
и	 такива	 въпроси,	 като	 отно-
шението	на	владика	Серафим	с	
властите	 в	 България	 и	 старос-
тилния	 разкол	 в	 БПЦ.	 Проуч-
ванията	са	установили,	че	няма	
документи	и	сведения	за	сътруд-
ничество	на	архиепископ	Сера-
фим	 на	 българските	 служби	 за	
национална	сигурност,	а	прижи-
ве	на	владика	Серафим	разкол	в	
БПЦ	не	е	имало.
	 След	 обсъждане,	 чле-
новете	 на	 смесената	 комисия	
стигат	до	единодушното	заклю-
чение:	 „Не	съществуват	пречки	
за	 прослава	 на	 Богучарски	 ар-
хиепископ	 Серафим	 (Соболев)	
в	лика	на	светците”.	Те	решават,	
че:	паметта	на	владика	Серафим	
трябва	 да	 се	 чества	 в	 деня	 на	
неговата	 блажена	 кончина	 –	 26	
февруари;	 след	 прославлението	

мощите	му	следва	да	останат	в	
Руската	 църква	 „Св.	 Николай”,	
където	 се	 покоят	 и	 сега;	 като	
основа	 за	 иконописното	 му	 из-
ображение	 може	 да	 послужи	
изписаното	от	монахиня	Магда-
лина	в	криптата	на	храма;	и	че	
трябва	 да	 бъде	 съставено	 бого-
служебно	последование.	Члено-
вете	на	комисията	се	обединяват	
върху	 следния	 титул	 на	 свети-
теля	 -	 „свети	 Серафим,	 архие-
пископ	 Богучарски,	 Софийски	
чудотворец”.
	 Комисията	заключава,	че	
след	 като	 двете	 страни	 доклад-
ват	 съответно	 пред	 Св.	 Синод	
на	РПЦ	и	Св.	Синод	на	БПЦ	за	
резултатите	 от	 заседанията	 й,	
съгласно	 реда	 за	 канонизация	
на	светии	в	РПЦ,	окончателното	
решение	 за	 причисляването	 на	
архиепископ	Серафим	към	лика	
на	 светиите	може	 да	 вземе	Ар-
хиерейският	събор	на	РПЦ,	кой-
то	 ще	 заседава	 през	 февруари	
2016	 г.	На	него	предвид	 специ-
фиката	на	 въпроса,	 е	 възможно	
да	 присъстват	 и	 представите-
ли	 на	 Българската	 православна	
църква.	Уточнено	е,	че	БПЦ	ще	
се	 присъедини	 към	 решението	
на	Архиерейския	събор	на	РПЦ	
едва	след	разглеждане	на	въпро-
са	 за	 причисляване	 на	 владика	
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Серафим	 към	 лика	 на	 светиите	
с	решение	на	Св.	Синод	на	БПЦ	
в	пълен	състав,	 тъй	като	това	е	
органът,	 който	 взима	 решения	
за	 канонизациите	 в	 Българска-
та	православна	църква	и	че	едва	
след	 положително	 решение	 от	
страна	на	двете	поместни	църк-
ви	би	могло	да	се	пристъпи	към	
съвместно	 -	 между	 Руската	 и	
Българската	 сестри	 православ-
ни	 църкви	 -	 тържествено	 про-
славление	на	архиепископ	Сера-
фим,	 което	 да	 стане	 в	 града	 на	
неговото	упокоение	–	София.
	 В	 края	 на	 заседанията	
съпредседателите	 на	 смесената	
комисия	 Волоколамски	 митро-
полит	 Иларион	 и	 Варненски	 и	
Великопреславски	 митрополит	
Йоан	 подписаха	 заключителен	
документ	 за	 работата	 на	 коми-
сията,	 който	 бе	 представен	 за	
разглеждане	от	синодите	на	Ру-
ската	 и	 на	 Българската	 право-
славни	църкви.	
	 Програмата	на	заседани-
ята	на	 смесената	българо-руска	
комисия	 включваше	 и	 Всенощ-
но	 бдение	 в	 руския	 храм-под-
ворие	„Св.	Николай	Мирликий-
ски”	на	3	декември,	оглавено	от	
преосвещения	 Белоградчишки	
еп.	Поликарп	–	викарий	на	Ви-
динския	 митрополит,	 съборна	
св.	 Литургия	 на	 4	 декември,	 в	

която	 съслужиха	 духовниците	
от	състава	на	смесената	комисия	
и	 храмовото	 свещенство,	 както	
и	 панихида	 на	 гроба	 на	 блаже-
нопочиналия	 архиепископ	 Се-
рафим	 (Соболев)	 в	 криптата	на	
храма.	
	 Съвместната	 работа	 по	
канонизация	 на	 светия	 на	 две	
Поместни	 православни	 църк-
ви	 е	 прецедент	 в	 църковната	
история.	 И	 както	 Негово	 Пре-
освещенство	 Троицки	 епископ	
Панкратий	 изтъкна	 след	 съ-
борната	 св.	 Литургия	 в	 руския	
храм:	„Това,	което	се	случва	сега	
по	Божий	промисъл,	е	историче-
ско	събитие,	защото	две	Църкви	
-	БПЦ	и	РПЦ	-	се	събират,	за	да	
канонизират	един	светец	и	един	
светец	в	лицето	на	архиепископ	
Серафим	 (Соболев)	 събира	 две	
Църкви!”
	 След	 като	 премина	 през	
първото,	 експертното	 ниво,	 и	
членовете	 на	 Комисията	 по	 ка-
нонизациите	при	Руската	църк-
ва	 и	 двустранната	 съвместна	
комисия	по	канонизацията,	кои-
то	 изследваха	 много	 подробно	
живота,	 служението,	 писанията	
на	архиепископ	Серафим	и	сви-
детелствата	за	чудеса,	въпросът	
за	канонизацията	на	Богучарски	
архиепископ	Серафим	бе	поста-
вен	 за	 разглеждане	 от	 ръковод-
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ствата	на	двете	поместни	църк-
ви.
	 На	 2	 и	 3	 февруари	 2016	
г.	в	храма	“Христос	Спасител”	в	
Москва	се	провежда	петото	пле-
нарно	 заседание	 на	 Освещения	
Архиерейски	 събор	 на	 Руската	
православна	църква	с	участието	
на	320	архиереи.	В	заседанието	
на	събора	безпрецедентно	са	по-
канени	 представители	 на	 друга	
поместна	църква	–	Българската.	
По	 решение	 на	 Светия	 Синод	
на	 БПЦ-БП,	 нашата	 църква	 бе	
представлявана	 от	 Високопре-
освещения	 Варненски	 и	 Вели-
копреславски	митрополит	Йоан	
и	 Преосвещения	 Знеполски	
епископ	Арсений.	
	 Доклади,	 посветени	 на	
Богучарския	архиепископ	и	Со-
фийски	 чудотворец	 Серафим	
изнасят	 Волоколамският	 мит-
рополит	 Иларион,	 председател	
на	Отдела	 за	 външни	църковни	
връзки	 на	 Московската	 Патри-
аршия,	 и	 Варненският	 и	 Вели-
копреславски	митрополит	Йоан	
–	 съпредседатели	 на	 съвмест-
ната	 руско-българска	 църковна	
комисия	 по	 въпроса	 за	 канони-
зацията,	 създадена	 през	 мина-
лата	 есен	 по	 молба	 на	 Негово	
Светейшество	Московския	и	на	
цяла	Русия	Патриарх	Кирил.
	 За	 необходимостта	 от	

прославлението	на	архиепископ	
Серафим	в	лика	на	светиите	на	
събора	 говорят	 и	 Светейшият	
Патриарх	Кирил,	Източно-Аме-
риканският	и	Ню-Йоркски	мит-
рополит	 Иларион,	 Рижкият	 и	
на	 цяла	 Латвия	 митрополит	
Александър,	 Воронежкият	 и	
Лискински	 митрополит	 Сер-
гий,	Рязанският	и	Михайловски	
митрополит	Марк,	архимандрит	
Филип	 (Василцев),	 настоятел	
на	 храма	 „Св.	Николай	Мирли-
кийски“	в	София	–	Подворие	на	
Московската	Патриаршия.
	 Участниците	 на	 този	
най-авторитете	 орган	 на	 Руска-
та	 православна	 църква	 едино-
душно	 взимат	 решение	 за	 ка-
нонизирането	 на	 Богучарския	
архиепископ	 Серафим	 (Собо-
лев),	 което	 гласи	 следното:	 „В	
името	на	Отца	и	Сина	и	Светия	
Дух!
	 През	 ХХ	 в.	 на	 Руската	
православна	 църква	 и	 на	 об-
грижваните	от	нея	народи	бе	съ-
дено	да	преминат	през	огненото	
горнило	 на	 тежки	 изпитания:	
революции,	 войни,	 всевъзмож-
ни	 лишения	 и	 скърби,	 гонения	
срещу	вярата,	екзекуции,	затво-
ри	и	заточения.
	 Голям	 брой	 от	 нашите	
сънародници	 се	 оказаха	 в	 еми-
грация	или	в	изгнание.	Сред	го-
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лямото	 изпитание	 чрез	 скърби	
(2	 Кор.	 8:2)	 далеч	 от	 родината,	
в	атмосферата	на	непознат	език	
и	 култура,	 често	 в	 труд	 и	 мъка	
(2	Кор.	11:27)	те	не	са	били	сло-
мени	от	обстоятелствата	на	този	
свят,	но	са	запазили	православ-
ната	 вяра	 и	 верността	 си	 към	
Светата	 Църква.	 За	 това	 много	
са	спомогнали	архипастирите	и	
пастирите,	 които,	 оказвайки	 се	
с	 паството	 си	 в	 емиграция,	 със	
самоотвержено	 подвижническо	
служение	 са	 подкрепяли	 вярва-
щите,	споделяйки	с	тях	скърби-
те	и	радостите.
	 На	особена	почит	в	Бъл-
гария	е	Богучарският	архиепис-
коп	 Серафим,	 който	 завършва	
жизнения	 си	път	през	 1950	 г.	 в	
София.	 Отдавайки	 без	 остатък	
любящото	 си	 сърце	 на	 повере-
ното	 на	 грижите	 му	 словесно	
стадо,	още	приживе	той	запазва	
мирния	 плод	 на	 праведността	
(Евр.	12:11)	и	е	белязан	с	благо-
датни	дарове.
	 Криптата	 на	 храма	 „Св.	
Николай“	в	София,	където	е	по-
гребан	архипастирят,	става	мяс-
то	 за	 поклонение	 за	 много	 жи-
тели	на	България	и	на	идващите	
от	други	страни,	на	хора	от	раз-
лични	националности	и	на	раз-
лична	 възраст.	 Безкраен	 поток	
от	нуждаещи	се	от	помощ	и	уте-

шение	вече	повече	от	65	години	
се	стича	към	гробницата	на	вла-
дика	Серафим.	Многото	чудеса,	
ставащи	 след	 отправените	 към	
него	 молитви,	 свидетелстват	 за	
великото	 дръзновение,	 което	
той	е	придобил,	ходатайствайки	
за	паството	си	пред	Божия	прес-
тол.
	 Личността	 на	 архиепис-
коп	Серафим,	 верен	 син	на	Ру-
ската	 православна	 църква,	 ста-
нал	 духовен	 баща	 и	 наставник	
на	руснаци	и	българи,	по	особен	
начин	обединява	Руската	и	Бъл-
гарската	православна	църква.
	 След	като	проучи	внима-
телно	жизнения	път	и	архипас-
тирския	подвиг	на	архиепископ	
Серафим,	 извършващите	 се	 по	
неговите	 молитви	 чудеса	 и	 не-
престанната	 всенародна	 почит	
към	 него,	 Освещеният	 Архие-
рейски	събор	на	Руската	право-
славна	 църква	 в	 единомислие	
със	 Светия	 Синод	 на	 Българ-
ската	православна	църква,	пред-
ставен	 на	 настоящия	 Събор	 с	
благословението	 на	 Светейшия	
Българския	патриарх	Неофит	от	
Високопреосвещения	 Варнен-
ски	 и	 Великопреславски	 мит-
рополит	 Йоан	 и	 Преосвещения	
Знеполски	 епископ	 Арсений,	
определя:	1.	Да	бъде	причислен	
към	 лика	 на	 светиите	 Богучар-
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ският	 архиепископ	 Серафим	
(Соболев,	 1881–1950)	 за	 общо-
църковно	почитане;	2.	Честните	
останки	на	светител	Серафим	да	
се	смятат	за	свети	мощи	и	да	им	
се	 отдава	 дължимата	 почит;	 3.	
Да	 се	 състави	 специална	 служ-
ба	 на	 светител	 Серафим,	 архи-
епископ	 Богучарски,	 а	 докато	
бъде	 написана,	 да	 се	 служи	 по	
Общия	Миней,	по	чина	за	свети-
тели;	4.	Паметта	на	светител	Се-
рафим	 да	 се	 празнува	 на	 13/26	
февруари,	 в	 деня	 на	 неговото	
преставяне	 в	 Господа;	 5.	 Да	 се	
изписват	 икони	 за	 поклонение	
на	 новопрославения	 светител	
съгласно	определението	на	Сед-
мия	 вселенски	 събор;	 6.	 Да	 се	
напише	 житие	 на	 новопросла-
вения	 светител	 Серафим,	 за	 да	
се	назидават	в	благочестие	чеда-
та	на	Църквата;	7.	От	името	на	
Освещения	събор	да	се	обяви	на	
паството	за	благата	и	благодатна	
радост	 от	 прославата	 на	 новия	
угодник	Божи;	8.	Да	се	съобщи	
името	 на	 новопрославения	 све-
тител	на	предстоятелите	на	По-
местните	 православни	 църкви	
за	включването	му	в	списъка	на	
светиите.
	 По	 предстателството	 и	
молитвите	 на	 светител	 Сера-
фим,	молещ	се	за	Руската	и	Бъл-
гарската	църква,	за	народите	на	

Русия	и	България,	Господ	да	ук-
репи	православната	вяра	и	да	ни	
изпрати	 Своето	 благословение.	
Амин.”
	 Веднага	 след	 този	 исто-
рически	 акт	 Светият	 Синод	 на	
БПЦ-БП	на	заседанието	си	на	5	
февруари	 2016	 г.,	 след	 като	 из-
слуша	 доклада	 на	 Варненския	
и	 Великопреславски	 митропо-
лит	Йоан	за	провелия	се	на	2	и	3	
февруари	Архиерейски	събор	на	
Руската	православна	църква,	взе	
единодушно	решение:	тържест-
веното	 прославление	 на	 новия	
светец	да	се	състои	на	26	февру-
ари,	 когато	 е	 денят	на	 неговата	
кончина	 и	 това	 да	 е	 и	 денят,	 в	
който	 занапред	ще	 се	 празнува	
паметта	 на	 свети	 Серафим,	 ар-
хиепископ	 Богучарски,	 Софий-
ски	Чудотворец.

Тържественото прославление 
на новоканонизирания светец

	 Небивала	 радост	 бе	 об-
зела	 душите	 на	 хилядите	 хрис-
тияни,	изпълнили	до	краен	пре-
дел	 патриаршеската	 катедрала	
“Св.	Александър	Невски”,	за	да	
станат	съпричастни	на	това	зна-
менателно	 духовно	 тържество	
-	прославата	на	св.	Серафим,	ар-
хиепископ	 Богучарски,	 Софий-
ски	Чудотворец,	 състояла	 се	на	
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26	февруари	2016	г.
	 Столичани,	 жители	 на	
града	на	Божията	Премъдрост,	в	
който	почти	30	години	се	е	под-
визавал	 и	 светителствал	 обича-
ният	 от	 всяко	 българско	 сърце	
“владика	Серафим”	и	дошли	от	
всички	краища	на	България	ду-
ховници	 и	 миряни	 прииждаха	
от	 ранна	 утрин,	 призовани	 от	
празничния	камбанен	звън,	за	да	
станат	свидетели	и	съучастници	
в	 този	 свещен	 акт	 -	 прославле-
нието	в	лика	на	светиите	на	този	
Божий	угодник.	Тържественият	
чин	 по	 прославлението	 на	 св.	
Серафим,	 архиепископ	 Богу-
чарски,	 Софийски	 Чудотворец,	
и	 последвалата	 го	 Божествена	
св.	 Литургия	 бяха	 извършени	
в	 Патриаршеския	 катедрален	
храм	“Св.	Александър	Невски”.	
Светите	богослужби	оглави	лич-
но	 Негово	 Светейшество	 Бъл-
гарският	 патриарх	 и	 Софийски	
митрополит	Неофит.	На	Негово	
Светейшество	 съслужиха	 пред-
седателят	на	Отдела	 за	външни	
църковни	връзки	на	Московска-
та	 патриаршия	 Волоколамски	
митрополит	 Иларион,	 както	 и	
високопреосвещените	митропо-
лити	 от	 Светия	 Синод	 на	 Бъл-
гарската	 православна	 църква:	
Сливенски	 Йоаникий,	 Видин-
ски	Дометиан,	Великотърновски	

Григорий,	 Плевенски	 Игнатий,	
Пловдивски	 Николай,	 Дорос-
толски	 Амвросий,	 Западно-	 и	
Средноевропейски	 Антоний,	
Варненски	и	Великопреславски	
Йоан,	 Неврокопски	 Серафим,	
Русенски	 Наум;	 преосвещени-
те	 епископи:	 Маркианополски	
Константин,	 Адрианополски	
Евлогий,	Велички	Сионий,	Тра-
янополски	 Киприян,	 Браницки	
Григорий,	 Знеполски	 Арсений,	
Белоградчишки	 Поликарп,	 как-
то	 и	 високопреподобните	 отци:	
архимандрит	 Герасим	 (Георги-
ев)	-	главен	секретар	на	Светия	
Синод	 на	 Българската	 право-
славна	 църква,	 и	 архимандрит	
Дионисий	 (Мишев)	 -	 председа-
тел	 на	 Църковното	 настоятел-
ство	 при	Патриаршеската	 кате-
драла	“Св.	Александър	Невски”;	
представителите	на	Московския	
и	 на	 цяла	 Русия	 патриарх	 при	
Българската	 патриаршия	 архи-
мандрит	 Филип	 (Василцев)	 и	
на	 БПЦ	 при	 Московската	 пат-
риаршия	архимандрит	Теоктист	
(Димитров),	както	и	над	70	све-
щенослужители	 от	 София,	 Со-
фийска	и	други	епархии.
	 В	 празничното	 съслуже-
ние	 взеха	 участие	 и	 членовете	
на	официалната	църковна	деле-
гацията	 на	 Руската	 православ-
на	 църква	 за	 тържествата	 по	
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прославлението:	 наместникът	
на	 Московския	 Данилов	 Пат-
риаршески	 ставропигиален	 ма-
настир	 архимандрит	 Алексий	
(Поликарпов),	 наместникът	 на	
Московския	 Високо-Петровски	
ставропигиален	 мъжки	 мана-
стир	 игумен	Пьотър	 (Еремеев),	
ректорът	на	Православния	Све-
то-Тихоновски	 хуманитарен	
университет	 проф.	 протойерей	
Владимир	 Воробьов,	 профе-
сорът	 от	 Московската	 духовна	
академия	 протойерей	 Владис-
лав	Ципин,	секретарят	на	ОВЦВ	
на	 РПЦ	 по	 междуправославни-
те	 отношения	 протойерей	Игор	
Якимчук,	настоятелят	на	Патри-
аршеското	 подворие	 в	 гр.	 Бари	
протойерей	 Андрей	 Бойцов,	
протодякон	 Константин	 Барган	
и	архидякон	Генадий	(Орлов)	от	
Московския	Свето-Данилов	ма-
настир.
	 Сред	 служещите	 бяха	
още	 множество	 архимандрити,	
йеромонаси,	 свещеници,	прото-
дякони	и	дякони,	 както	и	йеро-
дякон	Юстин	от	Българския	Зо-
графски	манастир,	който	е	автор	
на	текстовете	на	двата	тропара,	
кондака	 и	 Молитвата	 към	 но-
воканонизирания	 св.	 Серафим.	
Всички	 служещи	 духовници	 в	
този	 ден	 бяха	 в	 златисто-бели	
одежди.	 Молитвено	 участва	 и	

многозаслужилият	 и	 дългого-
дишен	 български	 професор	
протопрезвитер	 д-р	 Николай	
Шиваров,	 който	 е	 имал	 честта	
и	радостта	да	бъде	иподякон	на	
светител	Серафим.
На	 богослужението	 присъства-
ха:	 заместник	 министър-пред-
седателят	 на	 България	 Ивайло	
Калфин,	 извънредният	 и	 пъл-
номощен	 посланик	 на	 Руската	
федерация	 в	 България	 Ю.	 Н.	
Исаков,	 извънредният	 и	 пълно-
мощен	 посланик	 на	 Белорусия	
в	 България	 В.	 А.	 Воронкович,	
извънредният	 и	 пълномощен	
посланик	 на	 Кипър	 в	 България	
Ставрос	Августидис,	 извънред-
ният	 и	 пълномощен	 посланик	
на	 Румъния	 в	 България	 Антон	
Пъкурецу,	председателят	на	Съ-
юза	 на	 учителите	 Янка	 Такева,	
председателят	 на	 БСП	 Михаил	
Миков,	 почетният	 председател	
на	 ДПС	 Ахмед	 Доган,	 предсе-
дателят	на	БАН	Стефан	Водени-
чаров,	деканът	на	Богословския	
факултет	на	Софийския	универ-
ситет	 Александър	 Омарчевски,	
директорът	 на	 Националната	
опера	и	балет	Пламен	Карталов,	
както	и	известни	църковни,	по-
литически	и	обществени	дейци,	
представители	на	науката	и	кул-
турата	в	България.
	 В	 края	на	Великото	 сла-
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вословие,	 при	 запяването	 на	
“Святий	 Боже”,	 пред	 много-
бройните	 молещи	 се	 от	 св.	 ол-
тар	беше	тържествено	изнесена	
иконата	 на	 Богучарския	 архи-
епископ	 светител	 Серафим.	 С	
благословението	 на	 светейшия	
Български	 патриарх	 Неофит,	
Знеполският	 епископ	 Арсений,	
член	на	делегацията	на	БПЦ	на	
Архиерейския	 събор	 на	 РПЦ,	
огласи	 Акта	 на	 Архиерейския	
събор	 на	 Руската	 православна	
църква	за	канонизацията	на	све-
тител	Серафим.	След	това	глав-
ният	секретар	на	Светия	Синод	
на	 Българската	 православна	
църква	 архимандрит	 Герасим	
(Георгиев)	 огласи	 Патриарше-
ското	 и	 Синодално	 послание	
към	клира	и	миряните	по	случай	
канонизацията	на	новия	светец,	
за	всеправославно	почитане.
	 След	 това	 започна	 спе-
циалното	 богослужебно	 после-
дование.	На	“Бог	Господ”	хорът	
изпълни	новия	тропар	на	св.	Се-
рафим	по	музика	на	иконом	Ки-
рил	 Попов,	 след	 което	 светей-
шият	патриарх	Неофит	отправи	
специално	съставената	молитва	
към	 новопрославения	 светител	
Серафим,	 която	 отсега	 нататък	
вярващите	 ще	 могат	 да	 произ-
насят.	 Последва	 “Величание”	
на	 светеца	 и	 при	 пеене	 на	 “От	

восток	Солнца	до	запад”	всички	
присъстващи	 приеха	 благосло-
вението	 на	 светител	 Серафим	
чрез	 ръцете	 на	 Българския	 па-
триарх,	който	осени	в	четирите	
посоки	 храма	 и	 молещите	 се	 в	
него	с	дарената	на	БПЦ	от	Мос-
ковския	и	на	цяла	Русия	патри-
арх	 Кирил	 първа	 икона	 на	 св.	
Серафим.	 Хорът	 продължи	 с	
изпълнение	 отново	 на	 тропара,	
кондака	и	“Величание”	на	свете-
ца,	по	време	на	които	се	извър-
ши	поклонение	пред	иконата	на	
новопрославения	 светител.	 На	
отпуста	на	това	последование	за	
първи	път	патриарх	Неофит	спо-
мена:	“...иже	во	святых	отца	на-
шего	новопрославленнаго	Сера-
фима	 Софийскаго	 Чудотворца,	
егоже	 и	 память	 совершаем...”.	
Прозвучаха	 многолетствието	 и	
тропарът	 на	 вече	 новопросла-
вения	 светец.	 Богослужението	
в	 Патриаршеския	 катедрален	
храм	 “Св.	 Александър	Невски”	
продължи	 със	 съборно	 отслуж-
ване	на	Божествената	св.	Литур-
гия.
	 По	време	на	чина	на	про-
славлението	и	тържествената	св.	
Литургия	вдъхновено	пя	смесе-
ният	хор	на	храм	“Св.	Алексан-
дар	Невски”	 под	 диригентство-
то	 на	 доц.	 Димитър	 Димитров	
и	гост-диригента	иконом	Кирил	
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Попов.	 Песнопенията	 на	 Евха-
ристийния	 канон	 по	 музика	 на	
митрополит	 Иларион	 (Алфеев)	
изпълни	смесеният	хор	на	Пат-
риаршеското	подворие	в	София	
под	диригентството	на	Василена	
Ченова-Стефанова.
	 След	 края	 на	 светата	
Литургия,	 светейшият	 патри-
арх	 Неофит	 се	 обърна	 към	 из-
пълнилите	 катедралния	 храм	 и	
околохрамовото	 пространство	
духовници	 и	 миряни	 с	 привет-
ствено	слово,	в	което	изрази	ог-
ромната	радост	за	цялата	Църк-
ва,	че	в	лицето	на	св.	Серафим,	
архиепископ	 Богучарски,	 ще	
имаме	още	един	светител,	който	
от	 небесата	 благославя	 своите	
духовни	 чеда	 и	 всички,	 които	
се	обръщат	към	него	с	молитва	
и	вяра.	И	изказа	увереността,	че	
“нашите	 две	 сестри	 Поместни	
православни	 църкви	 -	 Руската	
и	Българската,	които	единодуш-
но	и	единогласно	свидетелстват	
пред	 Божия	 народ	 за	 светостта	
на	 св.	 Серафим	 -	 Богучарски	
архиепископ	и	Софийски	Чудо-
творец,	ще	го	имат	като	жива	и	
неразтрогваема	 връзка	 помеж-
ду	 ни,	 повод	 за	 обща	 молитва	
и	 съслужения,	 и	 общ	 небесен	
застъпник	 пред	 Божия	 престол	
за	 нашите	 два	 православни	 на-
рода!”

	 Волоколамският	 митро-
полит	 Иларион	 от	 своя	 страна	
също	се	обърна	с	приветствено	
слово	 и	 поднесе	 на	 светейшия	
Български	 патриарх	 Неофит	
икона	на	светител	Серафим,	ар-
хиепископ	Богучарски	и	Софий-
ски	Чудотворец	-	дар	от	светей-
шия	Московски	и	на	цяла	Русия	
патриарх	Кирил.
	 “Ваше	 Светейшество,	
Ваши	 Високопреосвещенства,	
скъпи	братя	и	сестри!
	 За	 мен	 е	 особена	 чест	 с	
благословението	 на	 светейшия	
Московски	и	на	цяла	Русия	па-
триарх	Кирил	да	представлявам	
Руската	 православна	 църква	 на	
тържествата	 за	 прославяне	 на	
Божия	 угодник,	 просиял	 през	
изминалото	столетие	и	благого-
вейно	почитан	в	Руската	и	Бъл-
гарската	православни	църкви.
Светител	 Серафим	 е	 живял	 в	
много	 трудно	 време,	 в	 епоха,	
когато	Църквата	в	Русия	е	била	
подложена	 на	 гонения.	 И	 той	
споделил	 съдбата	 на	 хиляди	
хора,	 които	 са	 били	 принуде-
ни	 да	 напуснат	 своята	 Роди-
на,	и	които	са	намерили	своето	
пристанище	 в	 чужбина.	 Още	
като	 младеж	 той	 пристигнал	
на	българската	 земя	и	 тук	му	 е	
било	съдено	почти	30	години	да	
живее	и	да	 служи	в	храма	“Св.	

Светодавец брой 2/2021          Прославление

32



Николай	Чудотворец”,	и	да	при-
добие	любовта	на	изключително	
много	хора,	които	са	се	стичали	
към	него	като	при	духовен	отец	
и	пастир,	молитвеник	и	чудотво-
рец.
	 Още	приживе	той	се	про-
чул	 с	 многобройни	 чудеса.	 И	
след	 това,	 когато	 се	 преселил	
при	 Господа,	 неговата	 духовна	
сила	не	само	че	не	пресъхнала,	
а	 даже	 се	 умножила.	 На	 него-
вия	гроб	идват	хора	не	само	от	
България,	но	и	от	най-различни	
страни,	отправят	молитви	и	по-
лучават	помощ.
	 И	тази	канонизация,	коя-
то	 се	 извърши	 първоначално	 в	
Руската	 православна	 църква,	 а	
сега	и	в	Българската	православ-
на	 църква,	 е	 свидетелство	 за	
онази	дълбока	почит,	с	която	се	
ползва	 светител	Серафим	 в	 на-
шите	Църкви.	И	този	многобро-
ен	 народ	 от	 свещенослужители	
и	миряни,	 които	 вчера	участва-
ха	в	литийното	шествие	¬	всич-
ко	 това	потвърждава	думите	на	
Свещеното	Писание:	“във	вечна	
памет	ще	остане	праведникът	”	
(Пс.	111:6).
	 Аз	съм	радостен	от	това,	
че	виждам	в	храма	и	млади	хора,	
и	деца,	радвам	се,	че	има	толко-
ва	много	 причастници	 в	 храма.	
Случвало	 се	 е	 да	 посещавам	

България	многократно.	И	преди	
съм	участвал	в	тържествени	бо-
гослужения	с	архиереи	и	свеще-
нослужители,	но	народът	Божий	
не	се	причастяваше	със	Светите	
Христови	Тайни.	Няма	да	скрия,	
всеки	 път,	 когато	 виждах	 това,	
аз	се	смущавах.
	 Ние	в	Руската	православ-
на	църква	преживяхме	70	годи-
ни	гонения.	За	Църквата	всичко	
беше	 забранено:	 не	 можеше	 да	
се	издават	книги,	беше	забране-
на	 благотворителната	 дейност.	
Това,	 което	 ни	 оставаше,	 беше	
светата	 Евхаристия.	 И	 именно	
участието	 в	 Евхаристията	 по-
могна	на	вярващите	хора	да	оце-
леят	в	течение	на	тези	дълги	70	
години.	Затова	ние	знаем	цената	
на	това	велико	Тайнство.	И	зна-
ем,	 че	 ние,	 свещенослужители-
те,	 не	 можем	 да	 предложим	 на	
хората	нищо	по-голямо	и	по-до-
бро,	 отколкото	 Самия	Христос,	
Който	Сам	Себе	Си	ни	предлага	
в	Своето	Пречисто	Тяло	и	Своя-
та	Честна	Кръв.
	 И	 светител	 Серафим,	
чиято	 памет	 днес	 светло	 праз-
нуваме,	 ни	 напомня	 за	 това,	 че	
най-главното	 съкровище	 в	 жи-
вота	 на	 християнина	 ¬	 това	 е	
Христос.	 Той	 е	 бил	 пламенен	
молитвеник	и	ревностен	служи-
тел	на	Евхаристията.	От	светата	
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Евхаристия,	от	Престола	Божий	
е	 получавал	 вдъхновение.	 И	
това	 вдъхновение	 той	 предавал	
на	другите.	Аз	бих	пожелал,	све-
тител	Серафим	винаги	да	служи	
като	 свързващо	 звено	 между	
двете	наши	Църкви.	Нека	него-
вата	 молитва	 и	 небесно	 пред-
стателство	да	се	разпростре	над	
Българската	православна	църква	
и	над	целия	народ	на	България	и	
да	ги	запази	от	всяко	зло.	И	бих	
искал	 за	 спомен	от	 този	ден	да	
Ви	предам,	Ваше	Светейшество,	
от	името	на	светейшия	Москов-
ски	 и	 на	 цяла	 Русия	 патриарх	
Кирил	 тази	 икона	 на	 светител	
Серафим,	архиепископ	Богучар-
ски,	Софийски	Чудотворец.
Светителю	 отче	 Серафиме,	
моли	Бога	за	нас!”
	 След	 богослужението,	
в	 зала	 “Роял”	на	 “София	Хотел	
Балкан”	беше	даден	тържествен	
прием	по	случай	това	дългоочак-
вано	и	важно	събитие	в	живота	
на	Руската	и	на	Българската	пра-
вославна	 църква	 -	 съвместното	
провъзгласяване	 на	 светец	 -	 св.	
Серафим,	 архиепископ	 Богу-
чарски,	 Софийски	 Чудотворец.	
По	 време	 на	 приема	 патриарх	
Неофит	се	обърна	към	присъст-
ващите	с	думите:	“Още	веднъж	
нека	 се	 поздравим	 с	 тази	 обща	
и	дивна	радост	за	цялата	Църква	

-	 тържественото	 прославление	
на	 св.	 Серафим,	 архиепископ	
Богучарски,	 което	 извършихме.	
От	днес	и	вовеки	нашата	столи-
ца	София	и	нейните	жители	ще	
бъдат	честити	да	имат	още	един	
застъпник	пред	Божия	Престол.	
Редом	 с	 мъчениците	 за	 вярата:	
св.	Георги	Софийски	Стари,	св.	
Георги	Софийски	Нови,	 св.	 Ге-
орги	 Софийски	 Най-нови,	 св.	
Константин	 Софийски,	 св.	 Ни-
колай	Нови	Софийски,	св.	Тера-
понтий	 Софийски;	 с	 преподоб-
ните	 св.	 Пимен	 Зографски,	 св.	
Симеон	 Самоковски-Софийски,	
св.	 Софроний	 Софийски	 и	 с	
всички	 знайни	 и	 незнайни	 мъ-
ченици,	 преподобни	 и	 светите-
ли,	просияли	в	този	град,	носещ	
името	 на	 Божията	Премъдрост,	
Бог	 увенча	 с	 венеца	 на	 славата	
и	един	наш	съвременник,	свети-
телствал	почти	30	 години	в	на-
шия	град	 -	св.	Серафим,	когото	
народната	 любов	 и	 почитание	
прослави	 като	 Софийски	 Чудо-
творец.
	 Сред	 нас	 още	 има	 живи	
чеда	 на	 този	 богоумъдрен	 йе-
рарх	 с	 чиста	 пастирска	 съвест,	
които	 свидетелстват	 за	 неговия	
праведен	живот,	за	боговдъхно-
вените	му	слова,	за	дивното	му	
незлобие,	 търпение,	 милосър-
дие	и	любов	към	неговите	пасо-
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ми.	 Свидетелстват,	 че	 Божията	
благодат	още	приживе	е	почива-
ла	над	този	Божи	угодник.	Днес	
те	 и	 хилядите	 наши	 сънарод-
ници,	 чиито	 сърдечни	 молитви	
пред	 гроба	на	 светеца	в	дни	на	
изпитания	 не	 са	 останали	 пос-
рамени,	 всички	 заедно,	 с	 една	
уста,	 едно	 сърце	 и	 една	 душа	
молитвено	 възкликваме:	 “Ве-
личаем	те,	светителю,	отче	наш	
Серафиме,	 и	 почитаме	 твоята	
свята	памет,	защото	ти	се	молиш	
за	 нас	 на	 Христа,	 нашия	 Бог!”	
На	многая	и	благая	лета!”
	 Незабравимо	 ще	 остане	
и	 Литийното	 шествие	 за	 тър-
жественото	пренасяне	на	първа-
та	 иконата	 Софийски	 светител	
Серафим	Соболев	 в	 навечерие-
то	 на	 прославлението	 от	 гроба	

на	 светеца	 до	 патриаршеската	
катедрала	 в	 което	 се	 включиха	
многохиляден	 народ,	 начело	 с	
гвардейци	 и	 духовенство.	 Ико-
ната,	която	бе	дарената	от	Мос-
ковския	и	на	цяла	Русия	патри-
арх	 Кирил	 след	 решението	 на	
Архиерейския	 събор	 на	 РПЦ,	
бе	 пренесена	 символично	 от	
Руското	 подворие	 до	 катедра-
лата	 „Св.	 Александър	 Невски“	
и	 положена	 върху	 св.	 Престол.	
В	навечерието	на	 тържествено-
то	 прославление	 бе	 отслужена	
последната	 панихида–трисагий	
в	памет	на	св.	Серафим	Софий-
ски	при	гроба	му	в	криптата	на	
руския	храм	възглавена	от	Бъл-
гарския	патриарх	Неофит,	а	след	
прославлението	на	26	февруари	
първият	молебен	към	светеца.	
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Общо прославление на св. Се-
рафим

	 След	тържественото	про-
славление	в	София	на	св.	Сера-
фим	Софийски,	 такова	бе	орга-
низирано	и	в	Москва.	По	време	
на	 официално	 посещение	 на	
Негово	 Светейшество	 Българ-
ския	патриарх	Неофит	в	руската	
столица,	 във	 връзка	 с	 отличие-
то	му	 от	Международния	фонд	
„Единство	на	православните	на-
роди”,	 на	 8	март	2016	 г.	 в	мос-
ковския	 Покровски	 манастир	
патриарх	 Кирил	 Московски	 и	
патриарх	Неофит	Български	из-
вършиха	съвместно	литургично	
прославление	 на	 новоканони-
зирания	от	Руската	и	от	Българ-
ската	 православна	 църква	 общ	
застъпник	 пред	 Божия	 престол	
св.	Серафим,	архиепископ	Богу-
чарски,	Софийски	Чудотворец.	
На	 8	 март,	 когато	 Руската	 пра-
вославна	 църква	 чества	 Нами-
рането	мощите	на	блажена	Ма-
трона	Московска,	в	Московския	
девически	 манастир,	 посветен	
на	Покрова	 на	Божията	Майка,	
където	са	мощите	на	светицата,	
бе	отслужена	патриаршеска	све-
та	Литургия	и	съвместно	литур-
гично	прославление	в	Русия	на	
новоканонизирания	 от	 Руската	

и	 от	 Българската	 православ-
на	 църква	 св.	 Серафим,	 архие-
пископ	 Богучарски,	 Софийски	
Чудотворец.	 Както	 каза	 в	 края	
на	 празничната	 богослужба	 в	
своето	слово	игуменката	на	ма-
настира	 майка	 Теофания,	 това	
е	 второто	прославление	на	 све-
тия,	 което	 се	 извършва	 в	 тази	
обител	 след	 прославлението	
преди	17	години	на	преподобна	
Матрона	 Московска,	 и	 първа-
та	 св.	Литургия,	 в	 която	 си	 съ-
служат	в	манастирския	съборен	
храм	двама	патриарси	–	Негово	
Светейшество	 Московският	 и	
на	 цяла	 Русия	 патриарх	 Кирил	
и	 Негово	 Светейшество	 Бъл-
гарският	 патриарх	 и	 Софийски	
митрополит	Неофит.
	 По	време	на	светата	Ли-
тургия,	 когато	 се	 изнася	 св.	
Евангелие	 при	 т.	 нар.	 Малък	
вход,	 с	 благословението	 на	 па-
триарх	 Кирил	 високопреосве-
щеният	 Волоколамски	 митро-
полит	 Иларион	 огласи	 Акта	 за	
канонизацията	 на	 св.	 Серафим	
на	 Освещения	 Архиерейски	
събор	 на	 Руската	 православна	
църква	 и	 бе	 изнесена	 иконата	
на	светеца	от	Царските	двери	на	
светия	олтар.	След	като	двамата	
патриарси	се	поклониха	на	све-
щения	образ,	с	иконата	осениха	
за	 благословение	 богомолния	
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народ.
	 По	време	на	светата	Ли-
тургия	 на	 двамата	 патриарси	
съслужиха:	 Волоколамски	 мит-
рополит	 Иларион,	 Истрински	
митрополит	 Арсений,	 Солнеч-
ногорски	 епископ	 Сергий,	 По-
долски	 епископ	 Тихон,	 прот.	
Владимир	 Диваков,	 прот.	 Ни-
колай	 Балашов,	 архим.	 Филип	
(Василцев),	прот.	Игор	Якимчук	
и	др.
	 От	 българска	 страна	 в	
съборната	 св.	 Литургия	 взе-
ха	 участие	 членовете	 на	 офи-
циалната	 църковна	 делегация:	
Западно-	 и	 Средноевропейски	
митрополит	Антоний,	Браницки	
епископ	Григорий	 -	 викарий	на	
Софийския	 митрополит,	 архим.	
Дионисий	 -	 председател	 на	ЦН	
при	 ПКСХП	 „Св.	 Александър	
Невски“,	 архим.	 Герасим	 -	 гл.	
секретар	на	Св.	Синод	на	БПЦ–
БП,	 архим.	Теоктист,	 дякон	 д-р	
Деян	 Коруноски,	 както	 и	 ик.	
Костадин	Гаврилов.
В	своето	слово	патриарх	Кирил	
говори	 за	 преп.	 Матрона	 Мос-
ковска	 и	 търпението,	 с	 което	
трябва	по	нейния	пример	да	по-
насяме	скърбите	и	изпитанията	
в	 живота.	 Той	 каза,	 че	 неслу-
чайно	 именно	 в	 този	 ден	 става	
съвместното	 литургично	 про-
славление	 в	 Русия	 на	 св.	Сера-

фим	Софийски	 Чудотворец,	 за-
щото	и	двамата	Божии	угодници	
още	 приживе	 са	 се	 радвали	 на	
всенародна	почит	и	дар	на	чудо-
творство.
	 Паралел	 между	 двамата	
чествани	днес	светии	-	св.	Сера-
фим	и	преп.	Матрона	-	направи	
в	своето	слово	и	патриарх	Нео-
фит,	който	изтъкна,	че	и	двама-
та	–	най-новите	покровители	на	
Москва	и	София	-	са	се	подвиза-
вали	в	стихията	на	големия	град,	
в	столиците	на	двете	ни	страни;	
както	приживе,	така	и	след	бла-
женото	им	 успение	 нескончаем	
поток	от	поклонници	идват	при	
тях,	за	да	изпросят	молитвеното	
им	застъпничество	пред	Бога.
	 Последва	 среща-разго-
вор	 между	 Предстоятелите	 на	
двете	 Поместни	 православни	
църкви	 и	 официален	 прием	 по	
време	 на	 който	 патриарх	 Нео-
фит	 припомни	 пред	 присъства-
щите,	 че	 новоканонизираният	
св.	Серафим,	Богучарски	архие-
пископ	и	Софийски	Чудотворец,	
след	идването	си	в	пределите	на	
България,	 която	 с	много	 любов	
нарича	 „маленкая	 сторонуш-
ка”,	 често	 е	посещавал	Рилска-
та	 света	 обител.	Покланял	 се	 е	
на	мощите	на	св.	Йоан	и	винаги	
е	 имал	 Рилския	 светец	 за	 свой	
покровител,	пример	за	подража-
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ние	и	молитвен	застъпник	пред	
Божия	престол,	и	че	самият	св.	
Серафим	 е	 съставил	 акатист,	
посветен	 на	 св.	 Йоан	 Рилски,	
когото	 нарича	 „слава	 и	 красота	
на	Българската	църква“.
Подражавайки	 във	 всичко	 на	
Христа	и	на	своите	небесни	за-
стъпници	 -	 преп.	 Серафим	 Са-
ровски	и	преп.	Йоан	Рилски,	св.	
Серафим	 Софийски	 достигнал	
святост	 не	 като	 се	 подвизавал	
в	пустинята,	а	в	стихията	на	го-
лемия	 град,	 нашата	 столица,	 в	
едно	 сложно,	 лукаво	 и	 размир-
но	време.	Но	имал	за	свой	верен	
ориентир	Спасителя	и	Неговите	
светии,	в	Господа	се	укрепявал,	
в	Него	търсел	подкрепа,	помощ,	
напътствие	и	сила	и	сам	се	пре-
върнал	 в	 своеобразен	 остров,	 в	
който	 се	 разбивали	 вълните	 на	
суетата	на	света.
	 Още	 приживе	 св.	 ар-
хиепископ	 Серафим	 бил	 тих	
пристан	 и	 прибежище	 не	 само	
за	 прокудените	 от	 родината	 си	
чеда	 на	 Руската	 православна	
църква,	но	и	за	безчислено	мно-
жество	клирици	и	миряни	наши	
сънародници,	които	идвали	при	
него	от	цялата	страна	за	молит-
ва,	 изповед	 и	 духовно	 настав-
ление.	А	след	неговата	кончина	
ежедневно	при	гроба	му	се	сти-
ча	 нескончаем	 поток	 от	 вярва-

щи,	 които	 търсят	 неговото	 не-
бесно	 застъпничество	 и	 помощ	
в	 изпитанията	 и	 неволите	 си.	
И	ето	през	2015	г.	двете	сестри	
Поместни	 православни	 църкви,	
след	като	в	продължение	на	една	
година	 внимателно	 и	 детайлно	
изследваха	живота,	пастирското	
служение	 и	 чудесата	 на	 Божия	
угодник,	 стигнаха	 до	 справед-
ливото	решение	 за	причислява-
нето	 му	 към	 лика	 на	 светците	
и	в	единомислие	и	единогласие	
засвидетелстваха	 пред	 Божия	
народ	 за	 светостта	на	 св.	Сера-
фим	 -	 Богучарски	 архиепископ	
и	Софийски	Чудотворец	 и	 обя-
виха	неговата	канонизация.	Оп-
равда	се	сърдечното	желание	на	
хилядите	 благочестиви	 христи-
яни,	 които	 от	 неговата	 кончина	
през	1950	г.	до	днес	ежедневно	
се	 стичат	в	криптата	на	Руския	
храм	в	София,	за	да	измолят	за-
стъпничество	пред	Бога	на	вла-
дика	 Серафим,	 и	 оросяват	 със	
сълзите	 си	 неговия	 гроб.	 Оп-
равдаха	 се	 надеждите	 им	 този	
съвременен	 наш	 велик	 Божий	
угодник	 да	 получи	 църковна	
прослава.	
Светителю	 отче	 Серафиме,	
моли	Бога	за	нас!

Автор:	
Александра	Карамихалева
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Канонизацията и прославлението 
на Свети Серафим Софийски Чудо-
творец – свидетелство за съборното 
единство на Църквата и благодатния 

живот в Светия Дух
	 Темата	за	съвременните	светци	на	Църква-
та	е	изключително	интересна	и	актуална,	защото	
представлява	 пресечна	 точка	 между	 живия	 ду-
ховен	 опит	 на	 вярата	 в	Единството	 и	Светостта	
на	Вселенската	Църква	и	едновременно	с	това	е	
свидетелство	за	благодатните	дарове	и	плодове	на	

добродетелен	живот	на	християните	в	общението	със	Светия	Дух.	
Тази	тема	ни	изправя	пред	въпросите	за	духовното	подвижничество	
по	пътя	на	спасението,	 за	християнското	съвършенство	и	светост-
та	като	свидетелства	за	Божието	присъствие	в	човешката	история	и	
благодатния	живот	на	Църквата.	
	 Въпросите	за	съвременната	святост,	за	прославлението	и	раз-
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личните	типове	светци	обединяват	в	себе	си	вековната	традиция	на	
християнската	 святост	 и	 съвременното	 свидетелство	 на	 Църквата	
за	 плодовете	 на	живота	 в	 благодатта	 на	Светия	Дух.	Това	 са	 бла-
годатните	плодове	на	святост	и	чудотворство,	които	са	достигнати,	
възприети	и	показани	от	наши	съвременници	чрез	подвижнически	
трудове	и	богоугоден	начин	на	живот,	въздигнал	техните	личности	в	
благодатното	лоно	на	Църквата	до	висотите	на	светостта	и	висините	
на	Божието	царство.		
	 Свети	 Серафим	 Софийски	 Чудотворец	 е	 сред	 най-новите	
светци,	които	са	канонизирани	и	прославени	от	Църквата	през	по-
следните	години	по	установения	съборен	начин.	Неговата	памет	е	
възприета	по	съответния	църковен	ред	и	е	въведена	за	честване	чрез	
богослужебна	прослава	и	всенародна	почит	в	църковния	календар	
на	Българската	патриаршия	заедно	с	другите	канонизирани	светци	в	
началото	на	ХХІ	век.

Традиции и съвременна практика
 на канонизация в Българската църква

	 През	последните	десетилетия	Българската	патриаршия	е	ка-
нонизирала	редица	български	светци,	сред	които	има	духовни	буди-
тели	 (преп.	Паисий	Хилендарски	и	 св.	Софроний	Врачански),	но-
вомъченици	(светите	Баташки	и	Новоселски	мъченици)	и	светители	
(Св.	Серафим	Софийски	Чудотворец).	Всички	тези	най-нови	кано-
низации	са	извършени	от	Българската	православна	църква	при	пред-
стоятелството	 и	 първосветителството	 на	 тримата	 наши	 светейши	
патриарси	–	блаженопочившите	и	приснопаметни	патриарси	Кирил	
(1953-1971)	 и	 Максим	 (1971-2012)	 и	 нинездравстващия	 патриарх	
Неофит.	 Канонизациите	 на	 българските	 духовни	 будители,	 които	
са	извършени	през	60-те	години	на	ХХ	век,	на	новомъчениците	за	
християнската	вяра	по	време	на	османското	владичество,	извършена	
през	2011	година	и	тази	на	св.	Серафим	Соболев,	са	свидетелство	за	
духовната	приемственост	на	вярата	и	благодатния	живот	на	Църква-
та	в	Светия	Дух	(5).	
	 Според	 редица	 изследователи	 на	 Православието	 и	 църков-
ната	история	наличието	и	практиката	на	канонизация	на	нови	све-
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тци	 е	 един	 от	 важните	 белези	 за	 истинското	 достойнство	 на	 една	
автокефална	поместна	православна	църква,	също	така	и	знак	за	ви-
соко	патриаршеско	достойнство.	Чрез	прославлението	на	нови	све-
тци	Църквата	свидетелства	за	живота	на	вярващите	в	благодатта	на	
Светия	Дух	и	показва	пътищата	на	спасението	и	типовете	святост,	
посредством	които	се	постига	то	в	условията	на	новите	исторически	
времена	(1).
	 Българската	патриаршия	през	ХХ	век	още	със	своето	възста-
новяване	през	1953	година	учредява	и	въвежда	в	своя	календар	един	
нов	специален	празник,	посветен	на	Всички	български	светии,	с	кое-
то	се	поставя	началото	на	нов	исторически	етап	в	църковната	почит	
и	канонизация	на	нови	светци	в	българската	молитвена	и	църков-
но-богослужебна	практика.	Празникът	„Събор	на	всички	български	
светии“,	 посредством	 своето	 учредяване,	 иконографско	 изображе-
ние	и	богослужебно	последование	ни	показва	църковното	съзнание	
и	богословско	разбиране	за	почитта	към	светците	на	Църквата	като	
разкрива	православното	учение	за	светостта	и	богослужебната	по-
чит	към	сонма	от	светци,	които	са	просияли	от	българския	род	или	
са	се	подвизавали	за	христовата	вяра	по	българските	земи	(6).
  

Почитта към арихиепископ 
Серафим Соболев и неговата канонизация 

 
	 През	2016	 година	беше	извършена	най-новата	канонизация	
на	светителя	Серафим	Софийски,	при	която	почитаният	всенарод-
но	руски	духовник	и	светител	ариепископ	Серафим	Соболев	беше	
тържествено	 прославен	 от	Църквата	 и	 паметта	му	 въведена	 	 сред	
Божиите	 угодници	 просияли	 в	 святост.	 Тази	 канонизация	 Българ-
ската	патриаршия	извърши	съвместно	с	Руската	православна	църква	
в	 една	 съвместна	процедура	и	официален	 тържествен	 акт	на	про-
славление.	 Това	 обстоятелство	 беше	 предопределено	 от	 факта,	 че	
Софийският	светител	е	бил	клирик	на	Руската	църква,	но	служение-
то	му	 е	 преминало	 в	 България	 и	 затова	 и	 двете	 поместни	 църкви	
трябваше	да	вземат	решение	и	да	участват	в	процеса	и	процедурата	
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по	канонизация.	
 
	 Архиепископ	Серафим	Соболев	напуска	Русия	след	Болше-
вишката	революция	заедно	с	руските	емигранти	и	идва	в	България	
през	20-те	години	на	ХХ	век.	Той	служи	в	руския	храм	„Св.	Николай	
Мирликийски	Чудотворец“	и	малката	църква	„Св.	Николай“	на	ул.	
Калоян	срещу	сградата	на	Софийска	митрополия.	Той	е	бил	приет	
радушно	и	подкрепян	в	 своето	църковно	 служение	от	Светия	Си-
нод	на	Българската	православна	църква	и	от	Софийския	митрополит	
Стефан.	Архиепископ	Серафим	е	духовен	предстоятел	на	руските	
църковни	общини	в	България	и	се	явява	като	жива	връзка	и	посред-
ник	между	 руското	 благочестие	 и	монашески	 традиции,	 свързани	
с	монашеството	и	православната	духовност	на	такива	подвижници	
като	св.	Серафим	Саровски,	и	българската	духовна	традиция,	изра-
зена	в	почитта	към	св.	Йоан	Рилски.(3)	
	 В	своето	пастирско	служение	руският	светител	става	духовен	
отец	и	пастир	както	на	руските	емигранти,	така	и	на	много	българи,	
независимо	че	по	това	време	Българската	екзархия	се	е	намирала	в	
изолация	поради	наложената	от	Цариградската	патриаршия	схизма.	
Чрез	своето	пастирско	служение	и	братско	отношение	към	българи-
те	архиепископ	Серафим	Соболев	спомага	за	преодоляване	на	тази	
изолация	на	Блъгарската	църква	и	нормализиране	на	междуцърков-
ните	отношения.			
	 След	редица	перипетии	и	трудности,	но	и	благодатни	момен-
ти	от	своето	светителско	служение,	владика	Серафим	се	утвърждава	
като	изразител	на	чистотата	на	Православното	вероизповедание	и	
благочестие	и	си	спечелва	уважението	на	вярващите	християни	не	
само	в	София,	но	и	в	цяла	България.	Той	извървява	своя	път	като	
светител	и	Божий	угодник	далеч	от	своята	родина	и	завършва	своя	
земен	път	след	края	на	Втората	световна	война	в	град	София,	а	тяло-
то	му	е	погребано	в	криптата	на	руската	църква	„Св.	Николай“.	
	 Години	наред	след	неговото	упокоение,	което	става	през	1950	
година,	на	гроба	му	идват	много	вярващи	с	молитва	за	неговото	за-
стъпничество	пред	Бога	и	много	от	тях	свидетелстват	за	различни	
чудеса	и	изцеления.	В	предсмъртното	си	завещание	към	своите	ду-
ховни	чеда	светителят	Серафим	Соболев	е	дал	утешителни	напът-
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ствия	да	идват	с	молитва	пред	Бога	при	неговата	гробница	и	мнози-
на	спазват	това	поръчение	десетилетия	наред	(2).	

Официална съборна канонизация
 и тържествено прославление

	 Въз	основата	на	тези	свидетелства	за	благодатна	помощ	и	не-
бесно	застъпничество	през	последните	години	по	предложение	на	
блаженопочившия	и	приснопаметен	наш	Патриарх	Максим,	а	след	
това	 и	 на	 нинездравстващия	Български	патриарх	Неофит,	 Руската	
православна	църква	започна	процес	по	проучване	на	живота	и	дело-
то	на	светителя	и	пристъпи	към	официална	канонизация.	В	началото	
на	2016	 година	този	процес	по	официално	канонизиране	на	Богу-
чарския	архиепископ	Серафим	Соболев	завърши	с	църковния	акт	по	
прославление	и	канонизация,	която	беше	тържествено	извършена	в	
патриаршеската	катедрала	„Св.	Александър	Невски“	от	синодалните	
архиереи	на	Българската	патриаршия	и	на	Московската	патриаршия	
на	26	февруари.	Тържественото	богослужение	се	излъчва	по	Българ-
ската	национална	телевизия,	която	представя	и	специално	подготвен	
документален	филм	за	живота	и	делото	на	Софийския	Чудотворец.
Както	е	известно,	според	православната	агиология	и	църковно-кано-
нична	традиция,	при	обследването	на	живота	и	пристъпването	към	
канонизация	и	прославление	на	съответните	Божии	угодници,	зас-
видетелствали	в	живота	си	дела	на	святост,	техният	духовен	подвиг	
се	характеризира	според	определени	белези	и	те	се	причисляват	към	
лика	на	определена	група	или	тип	светци	(4).		
	 “Християнските	 подвижници	 полагат	 всички	 старания	 да	
обуздават	своите	греховни	наклонности	и	да	се	усъвършенствуват	
духовно	 като	 доброволно	 се	 посвещават	 на	 най-строго	 изпълне-
ние	на	общата	християнска	повеля:	“Ония	пък,	които	са	Христови,	
разпънали	са	плътта	си	със	страстите	и	похотите”(Гал.	5:24).	След-
вайки	наставлението	на	апостол	Павел	християнските	подвижници	
отхвърлили	от	себе	си	“вехтия	според	предишното	живеене	човек,	
който	изтлява	в	прелъстителни	похоти,	и	се	обличат	в	новия	човек,	
създаден	по	Бога	в	правда	и	светост	на	истината”(на	църковносла-
вянски	-	“в	правде	и	преподобие	истини”)	(Еф.	4:22-24).(7)
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	 Църквата	почита	своите	подвижници	и	Божии	угодници,	пра-
ведници	и	светци	като	ги	поставя	в	определен	лик	или	група,	според	
техния	подвиг,	но	винаги	в	сонма	и	събора	на	всички	светии,	които	
съборно	прославят	Бога	в	небесната	тържествуваща	църква	и	участ-
ват	 заедно	 в	 неизследимата	 пълнота	 на	Божията	 нетварна	 светли-
на	и	незалязващата	слава	на	Божието	царство.	Затова	почитта	към	
просиялите	в	святост	Божии	угодници	е	свидетелство	както	за	све-
тостта,	така	и	за	единството,	пълнотата	и	съборността	на	Божията	
Църква	в	Светия	Дух.		

Автор:	доц.	д-р	Костадин	Нушев
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Почитта към св. Серафим Софийски 
в България 

(из пленарен доклад по повод канонизацията на
 архиепископ Серафим Соболев)

 	 Почитта	 към	 Владика	 Серафим	 в	 България	
започва	веднага	след	неговата	кончина	и	преминава	
през	 трудния	път	на	 утвърждаване,	 в	 контекста	на	
църковно	–	каноническите,	догматическите,	литур-
гическите,	духовно	–	пастирските		и	обществените	
изисквания,	с	течение	много	години,	на	много	„за”	

и	„против”,	която	обаче	с	Божията	благодат	и	молитвената	помощ	
на	владика	Серафим	се	увеличава	чрез	народната	почит	и	поставя	
въпроса	за	неговата	канонизация.	

	 Процесът	на	канонизация	преминава	и	през	трудния	път	на	
утвърждаване	в	различните	форми	и	прояви	на	прославата	на	Влади-
ка	Серафим,	което	за	нас	-	богословите,	познавайки	категориите	за	
придобиване	на	святост,	е	изискуемо	условие	за	правилната	и	кате-
горична	канонизация.	В	контекста	на	проявите	на	святост,	определе-
ни	като	прослава,	тоест	реализиране	на	святост	и	чудотворство	след	
кончината	на	светеца,	несъмнено	можем	да	приложим	този	принцип	
и	по	отношение	на	живота	на	Владика	Серафим.

	 Като	 се	 има	 предвид	 богатия	 духовен	живот	 на	Архиепис-
коп	Серафим	Соболев	–	пастирска,	богословска,	литургическа,	об-
ществена	и	най-вече	молитвена	дейност,	която	владиката	извършвал	
непрестанно	в	живота	си	и	особено	годините,	прекарани	в	негово-
то	послушание	в	България,	това	може	би	е	най	–	трудният	въпрос,	
който	да	ни	даде	ясна	представа	към	коя	категория	светци	да	бъде	
причислен.

Преглед на по-важните свидетелства 

	 С	 ходатайството	 на	 енориашите	 на	 църквата	 „Свети	Нико-
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лай”	в	София,	между	които	имало	много	военни	емигранти,	които	
познавали	 лично	 владиката	 Серафим	 още	 от	 пребиваването	 му	 в	
Константинопол,	на	31	август	1921	година	с	решение	на	Висшето	
църковно	управление	зад	граница,	епископ	Серафим	бил	назначен	
за	управляващ	Руските	православни	общини	в	България1		и	насто-
ятел	на	църквата	„Свети	Николай”	към	руското	посолство	в	София	
и	руския	манастир	„Св.	благоверен	княз	Александър	Невски”	в	Ям-
бол,	Асеновградският	“Св.	Кирик	и	Юлита”,	а	също	и	енориите	във	
Варна,	Пловдив,	Перник,	Русе,	Пещера,	Цариброд,	Княжево	и	Шип-
ка2	.

	 Владика	Серафим	пристига	с	брат	си	в	България	на	19	май	
1921	г.	До	края	на	дните	се	живее	в	православна	страна,	управлявана	
от	цар	Борис,	кръстник	на	последния	руски	император.	

	 Владиката	почитал	много	българския	светец	св.	Йоан	Рилски	
Чудотворец,	като	го	наричал	„красота	и	слава	на	Българската	църк-
ва”3.		

	 Владика	Серафим	сам	написва	акатист	на	св.	Йоан	Рилски,	
тъй	като	дотогава	нямало	такъв,	създавайки	великолепен	образец	на	
химнографската	литература,	който	получава	широко	разпростране-
ние	сред	вярващите.	Днес	над	гроба	на	владика	Серафим	в	криптата	
на	Руската	църква	е	изобразен	св.	Йоан	Рилски.

	 Владика	Серафим	 учел	 на	 смирение,	 кротост,	 непрестанно	
помнене	на	Бога	и	искрена	любов	към	ближния:	“В	своя	брат	ние	
трябва	да	виждаме	Ангел,	на	греха	му	да	гледаме	като	на	болест”.	В	
най	–	сложните	ситуации	той	учел	според	евангелското	свидетелство:	
„бъдете	незлобливи	като	гълъби	и	мъдри	като	змии”.	Владиката	каз-

1 Срв. Церковные ведомости, 1922, № 3, с. 7-8.
2 Срв. Йованович, М. Русская эмиграция на Балканах 1920-1940, с. 272; Шкаровский, М. 
История русской церковной эмиграции, с. 60.
3 “През есента на 1922 г. той се удостоил със знаменателно видение: В неземна светлина 
му се явили тримата светии с името Йоан: любимият ученик на Христа – апостол Йоан 
Богослов; преподобният Йоан Рилски... и праведният старец Йоан Кронщадски... 
Епископ Серафим с трепет преклонил пред тях колене и светите мъже го благословили”.
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вал,	че	не	е	достатъчно	само	чистото	изповядване	на	православната	
вяра,	но	и	да	се	живее	по	тази	вяра.	Още	от	млади	години	той	носел	
подвига	на	строгото	постничество	и	непрестанната	молитва,	опре-
делени	в	последствие	и	като	основен	монашески	подвиг	на	влади-
ката.	Владиката	спечелил	дълбоката	любов	на	своите	енориаши	със	
своята	вярност	към	Православието,	искрено	служение	на	паството,	
скромност	и	доброта.	Той	се	отнасял	към	хората	с	неизменна	ласка	
и	обичал	да	повтаря	думите	на	св.	Амвросий	Оптински:	„От	ласки	
–	другие	глазки”,	наричал	своите	чеда	„моя	радост,	мое	съкровище,	
мои	мили	и	ненагледни	дечица”.	Децата	особено	усещали	искрената	
любов	и	доброта	на	сърцето	му,	непрекъснато	ходели	вкупом	след	
него,	а	някои	като	го	гледали,	си	мечтаели	да	отдадат	живота	си	на	
Църквата	и	да	станат	свещеници	или	монаси.	Владика	Серафим	ос-
тавял	благодатна	следа	в	душата	на	всеки,	който	идвал	при	него	за	
благословение,	съвет	или	утешение.	Той	горещо	се	молел	за	своите	
духовни	чеда,	по	неговите	молитви	благополучно	се	изцелявали	бо-
лни,	разрешавали	се	и	най-сложните	проблеми.	Владиката	се	молел	
и	за	своите	врагове,	покорявайки	с	любовта	си	недоброжелателите	
и	гонителите.	Той	поразявал	съвременниците	си	със	своята	прозор-
ливост	–	неговите	духовни	чеда	разказват	за	чудесни	случаи	на	про-
явление	на	този	негов	благодатен	дар,	а	самият	той	смирено	казвал	
за	себе	си:	„Не	съм	прозорлив,	стана	случайно”.	Същевременно	не	
одобрявал	нездравите	проявления	в	духовния	живот,	увлеченията	по	
мистицизма	и	псевдодуховните	преживявания.

	 Когато	служел	владика	Серафим,	богомолците,	по	думите	на	
съвременници,	усещали	в	храма	необикновеното	присъствие	на	Бо-
жията	благодат.	Една	от	неговите	духовни	дъщери	си	спомня:	„Кога-
то	Владиката	влизаше	в	олтара,	събираше	и	възнасяше	всички	към	
Бога”.	А	едно	малко	момиченце	веднъж	по	време	на	богослужение	
възкликнало:	„Владико,	вие	ухаете	на	рай!”.

	 Като	оценява	високо	епископското	служение	на	владика	Се-
рафим,	в	края	на	август	1934	г.	с	решение	на	Архиерейския	Събор	
на	 Руската	 православна	 задгранична	 църква,	 епископ	 Серафим	 е	
възведен	в	Архиепископски	сан.	В	своето	слово	към	събралите	се	
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първойерархът	на	Руската	задгранична	църква	митрополит	Антоний	
казва:	„Не	бива	да	сравняваме	преосвещения	Серафим	с	другите	ар-
хиереи.	Той	се	труди	повече	от	всички	нас,	той	е	истински	правос-
лавен	 архиерей,	 който	поставя	Свещеното	Писание	над	кариерата	
си”4.	
	 До	1946	архиепископ	Серафим	е	клирик	на	Руската	Право-
славна	Задгранична	Църква	и	в	качеството	си	на	такъв	представял	
руските	 православни	 общини	 в	 България	 на	 Руския	 Православен	
Архиерейски	 Задграничен	 Събор	 в	 Сремски	 Карловац	 (Сърбия)	
през	ноември	1921	г.	Неговите	грижи,	обаче,	се	простирали	и	върху	
нашата	Българската	Православна	Църква,	която	била	под	наложена	
схизма	от	Вселенския	патриарх	(от	1872	г.)	и	оставала	в	изолация	от	
православния	свят.	С	множеството	свои	доклади	владика	Серафим	
допринесъл	за	снемането	на	схизмата	през	1945	г.	На	16	юни	1945	г.	
той	преминава	към	Московската	Патриаршия,	а	по-късно	получава	
дори	съветско	 гражданство,	 с	 което	 спасява	от	репресии	паството	
си.	Паството,	което	той	обгрижвал	не	било	ограничено	само	в	Со-
фия,	но	и	в	провинцията.	Живеейки	в	лишения,	самият	той	тайно	
се	грижел	за	бедните,	като	до	края	на	живота	си	обитавал	под	наем	
скромна	 квартира	 в	 София.	 Грижел	 се	 ежедневно	 и	 за	 болния	 си	
брат	архимандрит	Сергий,	а	по	молитвите	му	се	връщали	към	жи-
вот	безнадеждно	болни	хора.	Въпреки	множеството	пречки,	клевети	
и	гонения	във	времената	на	войнстващия	комунистически	атеизъм	
владика	Серафим	основал	манастира	„Покров	на	Пресвета	Богоро-
дица”	в	Княжево,	който	се	оказва	един	от	важните	духовни	и	про-
светни	центрове	и	след	премените	в	България	(1999	г.).	“Идването	
на	архипастира	в	България	е	явно	проявление	на	Божия	промисъл.
Любов	 към	 Българската	 църква	 архиереят	 изпитвал	 още	 в	 Русия.	
Той	всякога	почитал	преподобния	Йоан	Рилски”	5.	
 
	 Преди	 всичко,	 обаче,	 владиката	 остава	 в	 спомените	 на	
съвременниците	си	със	своята	огромна	любов	към	хората.	Винаги	
строг	към	себе	си,	той	следвал	непрекъснатото	молитвено	правило	и	
пребивавал	в	исихастки	мистицизъм,	като	по	този	начин	се	отричал

4 Шкаровский, М. История русской церковной эмиграции, с. 60.
5 Кратък животопис на Светител Серафим... – В: Православно слово, 2002, бр. 2, с. 4.
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от	 свеите	 човешки	 нужди	 и,	 съзерцавайки	 Бога	 в	 молитва,	 се	
доближавал	 до	 нуждите	 на	 другите	 около	 него.	 Любовта	 към	
постоянната	молитва,	Серафим	открива	още	по	време	на	работата	си	
върху	дисертацията	“Учението	за	смирението	по	“Добротолюбието”,	
защитена	 през	 1908	 г.	 Катедрата	 по	 Нравствено	 богословие	 при	
Санкт-Петербургската	духовна	академия6.	
 
	 	 “По	 свидетелството	 на	 духовни	 чада	 на	 архиерея,	
богослужението,	както	и	частната	молитва,	за	него	били	необходими	
както	 дишането.	 Извършвал	 и	 Иисусовата	 молитва”.7	 	 Обичал	 да	
цитира	св.	Йоан	Касиан	като	казвал:	„Между	безгрешието	и	светостта	
има	цяла	бездна”.	Човекът,	който	се	молил	за	враговете	си	на	всяка	
Литургия,	 придобил	 особения	 дар	 на	 прозорливост	 (предвиждане	
на	бъдещето),	който	смирено	криел	с	думите	„аз	не	съм	прозорлив,	
това	стана	случайно”.	Открито	му	било	дори	времето	на	собствената	
му	смърт.	Вече	тежко	болен,	той	шепнел	на	близките	си	„още	пет	
дни”,	„още	четири	дни”...8		За	прозорливостта	на	владика	Серафим	
като	угодник	Божий	свидетелства	митрополит	Иларион:	“Мнозина	
считаха	 Владиката	 духовно	 прозорлив...	 Почитта	 и	 синовната	
преданост	 към	 епископ	 Серафим	 беше	 голяма	 по	 онова	 време,	
както	сред	руснаците,	така	и	сред	българите”.	Самият	митрополит	
Иларион	(Димитър	Цонев)	по	времето	на	владика	Серафим	бил	още	
студент	и	изпитал	върху	себе	си	пророческата	прозорливост,	когато	
веднъж	архиепископът	казал	за	него:	“Митя	ще	бъде	монах”9.	

	 Владика	 Серафим	 се	 представил	 в	 Господа	 на	 Неделя	
Православна,	на	26	февруари	1950	г.	Църквата	не	могла	да	побере	
множеството	 народ,	 желаещо	 да	 се	 сбогува	 с	 него.	 Много	 били	
6 Срв. Ведерников, А. Архиепископ Серафим (Соболев). – В: Журнал Московской 
Патриархии, 1950, № 4, с. 22. 
7 Кратък животопис на Светител Серафим. – В: Православно слово, 2002, бр. 2, с. 3. 
8 Човекът, който се молил за враговете си на всяка Литургия, придобил особения дар 
на прозорливост (предвиждане на бъдещето), който смирено криел с думите: „аз не съм 
прозорлив, това стана случайно”. Открито му било дори времето на собствената му смърт. 
Вече тежко болен, той шепнел на близките си „още пет дни”, „още четири дни”.  Владика 
Серафим се преставил в Господа на Неделя православна, на 26 февруари 1950 г. 
9 Иларион (Цонев), митрополит. Спомени от архиепископ Серафим (Соболев). – Архив 
Подворья Русской Церкви в Софии. 
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плачещите	в	този	ден,	въпреки	обещанието	„ако	имам	дръзновение	
пред	Господа	няма	да	ви	оставя”.

	 Един	 монах,	 който	 особено	 много	 скърбял	 при	 неговата	
смърт,	 в	 сънно	 видение	 видял	 владиката,	 който	 му	 казал	 :	 „Защо	
плачеш?	Аз	не	съм	умрял,	аз	съм	жив”10.

	 Духовният	 син	 на	 архиепископа	 Иван	Шпилер	 си	 спомня:	
“Свидетелствам	 и	 дръзвам	 да	 потвърдя,	 че	 от	 владика	 Серафим	
обилно	се	изливаше	Божия	благодат,	че	той	е	бил	постоянен	и	най-
силен	носител	на	тази	благодат...”	.

	 Една	от	неговите	ученички	със	сълзи	казала:	“Сега	неговите	
духовни	чеда	няма	да	могат	както	преди	да	му	споделят	мъките	си.	
Владиката	се	усмихнал	в	отговор:	„А	вие	ми	пишете	писма”.11		Тези	
думи	получават	широка	известност.	В	неговата	гробница,	направена	
по	решение	на	българския	Синод	в	криптата	под	олтара	на	руския	
храм,	започват	да	идват	хора	не	само	от	всички	краища	на	България,	
но	и	от	чужбина	и	да	носят	със	себе	си	бележки	–	„писмо”	–	с	молба	
за	молитва	за	себе	си	и	своите	близки.

	 Архиепископ	 Серафим	 още	 преди	 смъртта	 си	 съветвал	
неговите	духовни	чада,	както	свидетелства	архимандрит	Александър,	
да	 му	 пишат	 писма	 като	 на	 жив	 човек:	 “Когато	 ви	 стане	 тежко,	
напишете	ми	писмо	и	го	оставете	на	гроба	ми.	

10 Шпиллер, И. Воспоминания об отце Всеволоде Шпиллере. М.: ПСТБИ, 1995, с. 26-
27. 
11 Писането на молитвени писма има своето място в православната традиция като 
особен израз на молитва към някои светци. В Русия тази практика е известна във връзка с 
новоканонизирания преподобни Серафим Вирицки, също и със св. Матрона Московска. В 
България тя се свързва най-вече с името на св. Йоан Рилски. Писмото е израз на надежда, 
че посланието ще достигне своя адресат. Молитвените писма са израз на нашата надежда, 
че Бог ще чуе молитвата на праведника и чудо ще се случи! Преди смъртта си владиката 
поръчал на паството си да му пишат писма, на които, ако той има дръзновение пред 
Господа, те ще получават отговори. Тези отговори са Божиите чудеса, които не престават 
да се случват и днес - много често на напълно нецърковни, та дори и невярващи хора.
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	 Ако	получа	милост	от	Господа,	ще	ви	утеша	и	ще	ви	помогна”.12  
Това	още	веднъж	доказва	пророческата	харизма	на	Серафим,	което	
води	до	поклонение	на	хиляди	вярващи	в	гробницата	му	в	Руската	
църква	“Св.	Николай”	в	София.

Основни принципи на богословското наследство на 
Архиепископ Серафим Соболев – предобраз на неговото 

светителство

	 Според	 свидетели	 владика	 Серафим	 е	 оставил	 значително	
богословско	 и	 епистоларно	 наследство.	 Това	 е	 голям	 корпус	
от	 текстове.	 Както	 споменава	 игумен	 Филип:	 “В	 случая	 на	
канонизация	на	владика	Серафим	неговите	трудове	ще	станат	част	
от	светоотеческото	богословско	наследство.	С	други	думи,	това	вече	
няма	да	бъдат	частни	богословски	мнения	на	един	от	участниците	
в	църковната	история	на	ХХ	век,	а	творения	на	отец	на	Църквата.	
Ние	 сме	 длъжни	 много	 внимателно	 да	 проанализираме	 неговото	
богословско	наследство	от	гледна	точка	на	светоотеческия	принцип	
“consensus	patrum”,	т.е.	съгласието	със	светите	отци”.

	 В	 своя	 проповед,	 посветена	 на	 празника	 „Света	 Троица”,	
владика	Серафим	се	спира	на	въпроса	за	благодатта	като	средство	
за	духовна	промяна	на	душата,	подобна	на	промяната,	която	светите	
апостоли	получили	свише	по	време	на	Петдесетницата	и	благодарение	
на	 благодатта	 на	 Светия	 Дух13.	 	 Тази	 метаноя	 била	 пример	 за	
постоянно	пребиваване	 в	 процес	на	 богоуподобяване	 в	живота	на	
Архиепископ	Серафим,	отнесена,	по	неговите	думи	към	всички	хора	
„те	 станали	 от	 грешници	 –	 святи,	 от	 страхливи	 –	мъжествени,	 от	
непознаващи	Писанието	се	превърнали	в	богослови…,	от	печални	
станали	радостни,	след	като	приели	в	сърцата	си	вечното	блаженство	
на	небесното	Христово	Царство...	

12 Спомени на съвременници за епископ Серафим. – В: Православно слово, 2001, бр. 4, с. 
11
13 Срв. Юбилейно слово, произнесено от архимандрит Серафим (Алексиев), по случай 
100 годишнината от рождението на Архиеп. Серафим, София, 1981 г. виж Кратко 
жизнеописание на Архиепископ серафим (Соболев), София, с. 37.
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	 Чрез	благодатта	на	Светия	Дух	те	получили	такава	вяра,	която	
със	своите	велики	и	дивни	знамения	победила	езическия	и	юдейския	
свят	и	станала	основа	на	новия	християнски	живот	на	земята.”14  

	 Подобно	на	отците	исихасти	богословската	мисъл	на	владика	
Серафим	 се	 оформила	 на	 основата	 на	 мистичното	 преживяване	
на	 Божията	 слава,	 което	 характеризира	 личността	 на	 владиката	
„неговото	духовно	ведение”,	отличаващо	го	от	другите	с	неговото	
„благодатно,	 вътрешно,	 сърдечно	 познаване	 на	 Божествената	
истина”15	,	за	което	свидетелства	архимандрит	Серафим	(Алексиев).	
Борбата	на	Архиепископ	Серафим	към	новопоявилите	се	съвременни	
изменения	 или	 корекции	 на	 светоотеческата	 догматическа	 мисъл,	
продиктувани	 от	 външни	 за	 Православието	 и	 модернистични	 по	
своята	 същност	 учения,	 го	 карало	 да	 се	 утвърди	 и	 като	 пазител	
на	Православието	 и	 радетел	 за	 истината	 в	 съвременния	живот	 на	
православните	християни	в	България.	Владика	Серафим	дори	въстава	
срещу	нови	течения	в	православното	богословие,	 аргументирайки	
се	 със	 силата	 на	 словото	 Божие	 и	 познанията	 му	 в	 областта	 на	
догматическото	 богословие,	 като	 например	 по	 отношение	 на	
догмата	за	Светата	Троица,	изопочаван	от	прот.	Сергей	Булгаков;		по	
отношение	на	догмата	за	изкуплението,	в	противовес	на	възгледите	
на	 Митрополит	 Антоний	 (Храповицки);	 догмата	 за	 спасението,	
неправилно	 изясняван	 от	 архимандрит	 Сергий	 (Страгородски);	
догмата	за	Царството	Божие	и	Божествената	благодат,	осъвременен	
от	протоиерей	Светлов	и	т.н.	Това	свидетелство	за	неговата	активна	
и	 катeгорична	 православна	 	 богословска	 мисъл	 прави	 владика	
Серафим	 „проповедник	 на	 спасителните	 богооткровени	 истини”16  
на	вярата,	отразено	както	в	духовно	–	пастирските	му	наставления	и	
проповеди,	така	и	в	научните	му	трудове	като	например:	„Искажание	
православной	 истины	 в	 русской	 богословской	 мысли”,	 София,	
194317,	“Новое	учение	о	Софии	Премудрости	Божией”,	София,	1935;	
Проповеди,	София,	1944	и	др.	
14 Проповеди, стр. 143-144.
15 Юбилейно слово, произнесено от архимандрит Серафим (Алексиев), по случай 100 
годишнината от рождението на Архиеп. Серафим, София, 1981 г., с. 38.
16 Пак там, с. 43.
17 Срв. „Искажание православной истины в русской богословской мысли”, София, 1943.
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	 Според	 думите	 на	Архиепископ	 Серафим:	 “Православните	
християни	 трябва	 да	 приемат	 учението	 на	 Църквата	 и	 да	 имат	
разбиране	 за	 догматическото	 знание	 „не	 само	 с	 ума	 си,	 но	 и	 с	
цялото	си	сърце,	за	да	бъде	това	знание	убедително,	непоколебимо	и	
спасително...,	ако	ние	подчиним	своя	ум	на	Христовия	ум,	на	ума	на	
апостолите	и	светите	отци”	18.	

	 По	 отношение	 на	 живота	 на	 владика	 Серафим,	 основен	
постолат	и	„правило	вери”	е	учението	на	Църквата	за	благодатта,	без	
която	няма	спасение19.	Този	богословски	проблем	се	оказва	водещ	в	
живота	на	владика	Серафим	и	му	давал	ясна	представа	за	връзката	
му	 с	 вярващите	или	невярващите	 хора,	 които	по	пряк	или	 косвен	
начин	са	били	част	от	живота	на	владиката.	Въпроса	за	благодатта,	
като	външен	Божи	промисъл	или	като	вътрешна	Божествена	сила,	
според	 думите	на	 преп.	Йоан	Касиан,	 действал	на	 владиката	 като	
движеща	сила	и	мотивация	и	мъдрост	в	неговата	духовно–пастирска	
дейност	в	частния	му	и	обществен	живот.	Основавайки	се	на	светите	
отци	в	познанието	си	за	благодатта,	владиката	споделя:	„Ние	можем	
да	 познаваме	 благодатта	 на	 Светия	 Дух	 опитно,	 духовно,	 когато	
изпитваме	в	сърцето	си	нейните	спасителни	действия,	възприемайки	
от	 нея	 истинско	 познание	 за	 Бога	 и	 за	 света,	 чувствайки	 в	 себе	
си	 нейната	 сила	 за	 борба	 с	 греха	 и	 усещайки	 нейната	 неизказана	
радост”	20.		В	този	контекст	свидетелстват	и	думите	на	преп.	Серафим	
Саровски:	„Придобиването	на	благодатта	на	Светия	Дух	е	целта	на	
целия	наш	християнски	живот”	21.

	 Важното	 за	 придобиването	 на	 благодатта	 е	 участие	 в	
Тайнствата	на	Църквата	-	участие,	за	което	Архиепископ	Серафим	
като	 тайноизвършител	 изисквал	 сърдечна	 чистота,	 която	 води	
до	 разбиране	 на	 истинската	 същност	 на	 тайнствата,	 учредени	
и	 благодатно	 институирани	 от	 Самия	 Господ	 Иисус	 Христос	
и	 пренесени	 до	 нас	 благодарение	 на	 благодатното	 апостолско	
18 Проповеди, с. 12.
19 Срв. Проповеди, с. 16.
20 Юбилейно слово, произнесено от архимандрит Серафим (Алексиев), по случай 100 
годишнината от рождението на Архиеп. Серафим, София, 1981 г., с. 47.
21 Пак там, с. 48.
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приемство	 и	 евангелската	 проповед.	По	 отношение	 на	 тайнствата	
владика	Серафим	споменава:		“Не	бива	да	забравяме	нито	за	миг,	че	
процесът	на	разкриването	в	нас	на	Царството	Божие	или	кръщелната	
благодат	 е	 невъзможен	 и	 немислим	 без	 Божията	 помощ,	 т.е.,	 без	
същата	 тази	 благодат	 на	 Светия	 Дух	 22,	 защото	 „По	 благодат	 сте	
спасени	чрез	вярата;	и	това	не	е	от	вас	–	Божий	дар	е”.

Основни чудеса извършени от Владика Серафим – 
свидетелство за неговото чудотворство

	 Ето	някои	от	чудесата,	извършени	по	молитвите	на	владика	
Серафим:	изцеряване	от	тежки	заболявания	 -	рак,	 скоротечен	рак,	
рак	на	кожата,	сарком	и	др.;	спасяване	от	смърт;	даруване	на	деца	на	
майки,	които	според	медицинските	свидетелства	не	могат	да	имат	
такива;	 помощ	в	житейски	 трудности;	 избавяне	 от	несправедливи	
обвинения;	 помощ	 в	 учението	 и	 мн.	 други,	 които	 трудно	 бихме	
изброили	 тук	 и	 за	 по	 доброто	 им	 разбиране,	 формално	 могат	 да	
бъдат	класифицирани	на	Обществени	чудеса	:	спасение	от	разстрел;	
избавление	от	несправедливо	обвинение;	чудеса	за	изпит;	житейска	
и	 социална	помощ;	 лекари,	 потърсили	 чудодейна	помощ	и	Божия	
закрила;	 получаване	 на	 социална	 подкрепа	 и	 дом;	 помощ	 при	
намиране	на	дом	и	подслон;	помощ	при	настаняване	на	емигранстско	
семейство;	молитвено	застъпничество	за	женитба;	предупреждение	
преди	женитба;	въздействие	върху	физически	предмети;	започване	
на	работа;	помощ	за	изпити;	намиране	на	изгубени	документи;

	 Духовно-пастирски	 наставления	 и	 чудеса:	 „кръсти	 се	 и	
пости”;	 обръщане	 към	 християнската	 вяра;	 помощ	 на	 болна	 от	
целебрална	 парализа	 за	 поклонение	 в	 манастира	 „Покров	 на	
Пресвета	Богородица”	в	кв.	Княжево	в	София;	помощ	за	венчание;	
избавление	от	пагубни	религиозно-филосовски	учения;	избавление	
от	секти;	обръщане	към	православнатя	вяра	след	нещастие	и	беда;	
Чудесни	 изцеления:	 1.	 изцеление	 от	 тежки	 болести:	 минингит;	 2.	
зачеване	на	дете:	бездетство;	детеродство;	3.	Изцеление	от	рак:	рак

22 Пак там, с. 59.
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	на	стомаха	–	тежка	форма;	рак	на	стомаха;	рак	на	гърдата;	изцеление	
от	 саркома;	 изцеление	 от	 рак	 на	 кожата;	 4.	 Изцеление	 от	 други	
болести:	изцеление	на	бъбрек;	;	изчеление	на	синузит;	изцеление	на	
болно	дете.	Косвени	свидетелства:	разкази	на	съвременници.	

Заключение

	 В	това	кратко	изложение	на	основните	духовно–пастирски	и	
богословски	характеристики	на	богатия,	изпълнен	с	благодат	живот	
на	 Архиепископ	 Серафим,	 трябва	 да	 направим	 извода,	 че	 според	
условията	за	канонизация,	определени	в	контекста	на	каноническите	
изисквания	 на	 Църквата	 и	 практиката	 в	 различните	 поместни	
Православни	църкви,	неговият	живот	е	постигнал	пълнота	в	процеса	
на	богоуподобяване	и	е	станал	“живот	в	Христа”.	Това	се	доказва	
и	от	припокриването	на	основните	принципите	и	предпоставки	за	
канонизация	като:	а)	чист,	високо	нравствен,	свет	живот;	б)	чудеса	
приживе	или	след	смъртта;	в)	нетление	или	благоухание	на	мощите	
на	светеца	с	проявите	на	тези	духовни	феномени	и	в	сведетелствата,	
свързани	с	личността	на	владика	Серафим.

	 В	 целостта	 на	 църковното	 съборно	 съзнание	 почитта	 на	
народа	 Божи	 към	 светиите	 е	 израз	 на	 безпогрешното	 сетиво	 за	
светостта	на	Църквата,	в	която	обитава	Дух	Свети.	Многоразличната	
Божия	благодат	е	онази,	която	прославя,	и	то	го	прави	по	неоспорим	
начин.	„Споменът	за	праведника	е	с	похвали”	(песнопение	за	св.	Й.	
Кръстител)	-	ето	защо	и	почитта,	която	владика	Серафим	получава	в	
съзнанието	на	Църквата,	на	народа	Божи,	на	вярващите,	е	верният	и	
единственият	„критерий”	за	неговата	святост.

	 Официалното	 канонизиране	 като	 акт,	 който	 формално	
потвърждава	 почитта	 към	 определен	 светец,	 която	 вече	 е	
разпространена	 сред	 вярващите,	 в	 случая	 с	 владика	 Серафим,	 е	
само	въпрос	на	време.	Официалното	канонизиране	на	архиепископ	
Серафим	Соболев	на	основание	на	неговия	личен	живот	и	подвиг	в	
Христа	–	може	да	го	определи	като	ЧУДОТВОРЕЦ	и	СВЕТИТЕЛ,	
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което	ще	потвърди	почитта	на	народа	към	него.		От	неговата	кончина	
досега	 се	 възнасят	 молитви	 към	 него	 и	 се	 извършват	 чудеса	 при	
гроба	му.	

	 Канонизацията	ще	бъде	акт,	чрез	който	върховната	църковна	
власт	на	Руската	православна	църква	ще	утвърди	тази	почит.	

	 Много	 от	 формалните	 изисквания	 съпровождащи	
Процедурата	за	канонизация	на	Владика	Серафим,	са	дългогодишен	
факт	в	богослужебния	и	енорийски	живот	на	Подворието:	

-	 Записване	 на	 чудесата,	 свързани	 с	 даден	 Божий	 угодник	 –	
извършени	при	 гроба	му,	 по	неговото	молитвено	 ходатайство	или	
свързани	с	предмети,	които	са	му	принадлежали;	
-	 Известяване	на	висшата	църковна	власт	за	тези	чудеса;	
-	 Проверка	от	страна	на	църковната	власт	за	истинността	им;	
-	 Извършване	 на	 тържествено	 прославяне	 на	 светеца	 чрез	
специално	съставена	за	него	служба.	
-	 Остава	само	Решение	на	църковната	власт	за	причисляване	
на	 Владика	 Серафим	 към	 лика	 на	 светиите	 и	 определяне	 ден	 за	
празнуване	на	неговата	памет.	

	 Като	 съхранило	 паметта	 на	 Архиепископ	 Серафим	
„Подворието,	е	жадувало	светостта	на	своя	пастир	и	го	е	живеело	
според	 евангелските	 заповеди	 „По	 примера	 на	 бележитите	
духовници,	 	 съумели	 да	 създадат	 жива	 православна	 енория	 в	
най-сложни	 исторически	 условия,	 съхранявайки	 традициите	 на	
руското	благочестие,	руската	литургична	традиция,	традицията	на	
богословската	наука”23	.	

Автор:	доц.	д-р	презвитер	Иван	Иванов

23 Игумен Филип Василцев. Интервю по повод създаването на обичаната от всички нас 
Руска църква „Св. Николай Мирликийски Чудотворец”, както и с установяването на 
Руското подворие в София.  с представителя на Московския и на цяла Русия патриарх у 
нас - предстоятеля на Подворието игумен Филип Василцев. http://www.bg-patriarshia.bg/
news.php?id=88077
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