
Месяца февруариа в 26-й день
Святителя Серафима, архиепископа 

Богучарскаго, Софийскаго Чудотворца

Тропарь, глас 4.

Боже‘ственною ре‘вностию при‘сно рас-
пала‘емь,/ Правосла‘вия столп яви‘лся еси’/ в 
Софи‘и гра‘де возсия‘в,/ и благоче‘стием твои‘м 
мно‘гия лю‘ди ко Христу’ приве‘л еси’,/ па‘стырю 
до‘брый, святи‘телю о‘тче Серафи‘ме,/ моли’ 
Христа’ Бо‘га,/ спасти‘ся душа‘м на‘шим.

Ин тропарь, глас 5.

Сосу ‘д Боже ‘ственных даро ‘в/ и дом 
Святы ‘я Тро ‘ицы яви ‘лся еси ’,/ чудотво ‘рче 
святи ‘телю о ‘тче Серафи ‘ме,/ те ‘мже, име ‘я 
дерзнове ‘ние ко Го ‘споду,/ не оста ‘ви нас 
си ‘рых/ и, я ‘коже обеща ‘лся еси ’,/ испро-
си ’ нам моли ‘твами твои ‘ми/ мир и ве ‘лию 
ми ‘лость.



Êондак, глас 4.
Подобен: Вознесы‘йся на Êрест:

Вознесы‘йся  на  высоту’ смиренно-
му‘дрия,/ благоче‘стия учи‘тель яви‘лся 
еси’,/ Правосла‘вия побо‘рниче/ и стра‘нных 
предста‘телю,/ мона‘шествующих похвало’ 
и па‘стырю изря‘дный./ Те‘мже любо‘вию 
зове‘м ти:/ ра‘дуйся, Серафи‘ме, Софи‘йский 
чудотво‘рче.

Величание святителю 
Серафиму Богучарскому

Велича‘ем тя, святи‘телю о‘тче наш 
Серафи‘ме, и чтим святу‘ю па‘мять твою‘: ты 
бо мо‘лиши за нас Христа’ Бо‘га на‘шего.



Месец февруари, ден 26-и
Светител Серафим, архиепископ 

Богучарски, Софийски Чудотворец

Тропар, глас 4.

Винаги разпалван от божествена ревност, 
показал си се като стълб на Православието, 
възсиял в град София, и с твоето благочестие 
мнозина си привел към Христос, добри пасти-
рю: светителю отче Серафиме, моли Христос 
Бог да се спасят нашите души.

Друг тропар, глас 5.

Показал си се като хранилище на бо-
жествените дарове и дом на Света Троица, 
чудотворче, светителю отче Серафиме: зато-
ва, като имаш дръзновение пред Господа, не 
ни оставяй сироти, но както си обещал, из-
проси за нас с твоите молитви мир и велика 
милост.
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Кондак, глас 4.

Издигайки се на висотата на смиреномъ-
дрието, показал си се като учител на благочес-
тието, поборниче за Православието и застъп-
ниче за нуждаещите се, похвалà за монасите 
и изрядни пастирю, затова с любов ти зовем: 
радвай се, Серафиме, Софийски чудотворче!

Величание на светител 
Серафим Богучарски

Величаем те, светителю, отче наш Се-
рафиме, и почитаме твоята свята памет, за-
щото ти се молиш за нас на Христос, нашия 
Бог.
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Молитва к светителю Серафиму,  
архиепископу Богучарскому,  
Софийскому Чудотворцу 

О, чудотво‘рче преди‘вный, святи‘телю 
о‘тче Серафи‘ме! 

Ты, еще’ жив сый, рекл еси’ ве‘рным: я‘ко 
а‘ще улучу’ дерзнове‘ние у Го‘спода, не оста‘влю 
вас си‘рых. Сего’ ра‘ди, помина‘юще глаго‘лы 
твоя’ и дела’ милосе‘рдия твоего’ в жи‘зни 
вре‘менней, любо‘вию припа‘даем и усе‘рдно 
про‘сим: моли‘ся непреста‘нно у Престо‘ла 
Царя’ Сла‘вы о всех нас, бли‘жних и да‘льних, 
при‘сных и стра‘нных, не‘мощных и гре‘шных, 
любо‘вию почита‘ющих тя. Ты от младе‘нства 
благода‘тию Бо‘жиею просвеще‘н был еси, в 
ю‘ности же ум соверше‘нный стяжа‘в, ю‘ноши 
и де‘вы умудри‘л еси’. Дости‘гше же му‘жеска 
во‘зраста, усе‘рдный де‘латель Боже‘ственных 
доброде‘телей яви‘лся еси’. Сего’ ра‘ди утверди’ 
и нас во благоугожде‘нии Бо‘гу и, я‘ко па‘стырь 
до‘брый изря‘дно е‘же овцы’ Христо‘вы упасл еси’, 
наста‘ви нас на путь покая‘ния. Я‘ко свети‘льник 
Све‘та И‘стиннаго просвети’ нас и сохрани’ от 
заблужде‘ний и собла‘знов ми‘ра сего’, и, я‘ко 
чудотво‘рец ди‘вный, не преста‘й явля‘ти ми‘лость 



свою’ всем, с любо‘вию притека‘ющим к тебе’. 
Па‘стырю до‘брый, не оста‘ви па‘ству в зе‘млях 
Бо‘лгарской и Ру‘сской и ину‘де су‘щей. Бу‘ди 
ско‘рый помо‘щник призыва‘ющим тя от всех 
конце‘в земли’, да просла‘вится неизрече‘нное 
милосе‘рдие Пастыренача‘льника и Го‘спода 
на‘шего Иису‘са Христа’, при‘сно прославля‘емаго 
и спокланя‘емаго со Безнача‘льным Его’ Отце‘м, 
и Всесвяты‘м, и Благи‘м, и Животворя‘щим 
Его’ Ду‘хом, ны‘не и при‘сно, и во ве‘ки веко‘в. 
Ами‘нь.



Молитва към светителя Серафим,  
архиепископ Богучарски,  

Софийски Чудотворец

О, предивни чудотворче, светителю отче 
Серафиме!

Ти, още докато си бил сред нас, си казал на 
верните: „Ако получа дръзновение пред Госпо-
да, няма да ви оставя сираци”. Затова, помней-
ки твоите думи и делата ти на милосърдие във 
временния ти живот, с любов падаме пред теб 
и усърдно просим: моли се непрестанно пред 
престола на Царя на славата за всички нас, ближ-
ни и далечни, свои и чужди, немощни и греш-
ни, и които с любов те почитат. Ти от детство си 
просветен с Божията благодат, а в юношеството, 
придобил съвършен ум, младежите и девойки-
те си поучавал на мъдрост. Достигайки зряла 
възраст, си се показал усърден извършител на 
божествените добродетели. Затова и нас утвър-
ди в благоугаждането на Бога и като добър пас-
тир, който изрядно е упасъл Христовите овци, 
упъти ни в пътя на покаянието. Като светилник 
на истинската Светлина, просвети и ни запази 
от заблужденията и съблазните на този свят, и 
като дивен чудотворец, не преставай да показ-



ваш своята милост към всички, които с любов 
прибягват към тебе. Добри пастирю, не оставяй 
своето паство в Българската и Руската страна и 
другаде. Бъди бърз помощник на тези, които те 
призовават от всички краища на света, за да се 
прослави неизказаното милосърдие на Пастире-
началника и Господ наш Иисус Христос, Който е 
винаги прославян и Комуто се покланяме заедно 
с безначалния Негов Отец и Всесветия, и благ, и 
животворящ Негов Дух, сега и винаги, и во веки 
веков. Амин!


