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ПРЕДГОВОР 

 

Астрологията* е вид многобожие, а многобожието е отхвърляне на Единия истински 

Бог и приемането на много други лъжливи божества, в случая небесните светила. 

Слънцето, месечината и звездите не са сътворени от Бога да определят бъдещето на 

народите и на човеците - в частност, а да светят и украсяват небесния свод. Те не са 

богове, а чудно Божие творение, което свидетелства за всемогъществото и 

вседобротата на Бога, за което свидетелства и Псалмопевецът: „Небесата 

проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта" (Пс. 

18:1). 

Многобожието или идолопоклонството е плод на пълен морален разпад, който 

помрачава ума, сърцето и волята до степен на съзнателно служение на бесовете 

(сатанизъм). Свети Апостол Павел пише за идолопоклонците така: „Наричайки себе си 

мъдри, те обезумяха, и славата на нетленния Бог измениха в образ, подобен на 

тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги, - затова и Бог, според похотите 

на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в себе 

си; те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха на творението повече, 

отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин" (Римл. 1:22 - 25). 

*Астрология (гръц. астрон - светило; логос - наука) = лъженаука за предсказване на бъдещето по 

разположението на планетите. Сродна на астрологията е астромантията (астро - гр. manteia 

„предсказване", която се занимава с гадаене по звездите. 

 

От казаното дотук става ясно, че астрологията е вид магьосничество (вълшебство). 

Магьосничество имаме, когато някои хора, като изоставят вярата в силата Божия, 

вярват в тайни и в повечето случаи нечисти сили и особено зли духове, и се стараят да 

действат чрез тях. С две думи, магьосничеството е служение на дявола. Това 

служение в повечето случаи е несъзнателно, но както отровата действа в тялото 

еднакво смъртоносно, независимо от това дали погълналият я знае или не знае, че 

това е отрова, така и занимаващият се с магии и астрология трови душата си, без 

значение какво е отношението му към това погибелно действие. 

Астрологията е суеверие. Суеверие е, когато хора вярват в някой обикновен предмет, 

като му приписват Божествена сила (в случая небесните светила), и вместо на Бога се 

надяват или се страхуват от него. Суеверие имаме, когато се вярва, че има щастливи и 

нещастни дни, когато се вярва в сънища, зодиакални знаци, духове, вещици, 

талисмани; суеверие е трикратното чукане на дърво, за да не се случи нещо лошо или 

когато черна котка пресече пътя и това се счита за лошо предзнаменование и др. 



Демоните, действащи чрез магьосниците, в това число и астролозите, не могат да 

предсказват бъдещето, те не знаят Божиите тайни и какво ще се случи с човека, но 

получават възможността да предричат (в смисъл на прогнозиране бъдещето) поради 

неверието в Бога и вярата в бесовската сила, породени от греховен живот. Свети Йоан 

Златоуст казва: „Защото вярваш, затова и наистина става." 

Астрологическото „предсказване" съдбата на човека в зависимост от разположението 

на звездите в часа на неговото раждане или предсказването на развитие и изход на 

събитие въз основа на разположението на звездите по времето, когато то става, се 

нарича хороскоп.(от гръцки „време” и „наблюдател”) Говори се за ..добри" и „лоши" 

звезди, и хората, които са родени под ..добри". ..щастливи" звезди, са 

облагодетелствани от съдбата и се радват на добро здраве и благоденствие, а 

родените под „лоши" звезди са нещастни и с лош късмет. 

В тази си част, астрологията се преплита с едно друго широко разпространено 

суеверие, наречено предопределение, но по-смущаващото тук е явното богохулство, в 

което изпадат астролозите, клеветейки Божието творение - звездите - като нещо лошо 

и зло. Светата Библия свидетелства, че не само „светилата на небесната твърд" (Бт. 

1:14), но и цялото Божие творение е добро и превъзходно: „И видя Бог всичко, що 

създаде, и ето, беше твърде добро" (Бт. 1:31). На същото място свещеният писател 

отбелязва, че небесните светила се движат по определения им от Твореца ред не за 

да се разпореждат с човешките съдби на земята и да пълнят джобовете на 

астролозите, а „за да осветляват земята и да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и 

за времена, и за дни, и за години" (Бт. 1:14). 

 * Ал. Милев, Б. Николов, Й. Братков, „Речник на чуждите думи в България", София, 1978 г. 

** Предопределение = учение, според което Бог е определил едни човеци за вечно блаженство, а други - 

за вечни мъки и човек нищо не може да промени (безусловно предопределение). Това учение се споделя 

от някои протестанти (калвинисти) и много секти. Има езически произход и характер. 

Според учението на Православната Църква безусловно предопределение няма. Спасението на човека се 

определя от благата и съвършена Божия воля, но и със свободното участие на човека. 

 

Небесният пояс, по който се намират съзвездията, които според астролозите, влияят 

на човешките съдби, се нарича зодиак ( от гръцки” животински кръг"). Тези съзвездия 

са 12: Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, 

Водолей и Риби и се наричат още зодии (от гръцки „животинче"). Известно е, че по 

зодиака става видимото движение на слънцето по еклиптиката, на което астролозите 

придават съдбоносен характер за всеки човек, в зависимост от това, човек коя зодия е. 

За всеки ден те изготвят хороскоп за всяка зодия и тържествено го обявяват по 

медиите, които услужливо ги съобщават. Там пише коя вид дейност е благоприятна и 

коя неблагоприятна за една или друга зодия, разбирай за хората, принадлежащи към 

различните зодии, и какво следва да правят и да не правят разните телци, скорпиони, 

лъвчета и пр. Само не могат да кажат нищо за разумния и безсмъртен човек, чийто път 

познава единствено Бог, за да го доведе в Своето Царство на вечното спасение. 

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА АСТРОЛОГИЯТА 



От най-древни времена човечеството, отклонило се от истинското богопознание в 

тъмата на езичеството, се кланяло на звездите и светилата, чийто култ е познат под 

наименованието астрология или сабеизъм. По-късно древните почнали да изучават 

законите на движение на небесните светила, като им приписвали и влияние върху 

съдбата на света и отделните човеци. Така се появила астрологията, като единствено 

положителното от нейната поява и развитие е фактът, че от нейните недра се родила 

съвременната наука за законите, управляващи небесните тела - астрономията. 

Астрологията била известна още преди 2000 г. пр. Христа, когато в Месопотамия вече 

били изучени някои от законите на планетното движение. Широко развитие тя 

получила най-вече сред жреците - халдеи във Вавилон. Съставянето на хороскопи 

било разпространено в Асирия - за целта тялото било разделено на 36 части и се 

определяло влиянието на „деканите". 

Древните силно се доверявали на предсказанията на астролозите, напр. императорите 

Каракала, Александър Север, но имало и императори, които преследвали астролозите 

и такъв бил император Диоклетиан. Църковните отци са се борили безкомпромисно с 

това суеверие, благодарение на което, то започнало да заглъхва, за да се появи с нова 

сила през XIV - XV в., когато хороскопите отново излезли на мода, особено в т.нар. 

висши общества. Известните Саванарола и Пико де Мирандола изнасят пламенни 

проповеди срещу астрологията, но тя вече е превзела и императорските дворци: 

императрица Екатерина Медичи държала астролога Нострадамус (1503 - 1566) на 

постоянен щат. Дори Кеплер, един от основателите на точната астрономия, съставял 

хороскопи. Прочут астролог бил и Жан Морен (1583 - 1656). 

Астрологията се дели на естествена, натурална, т.е. касаеща предсказването на 

времето, и астрология, занимаваща се с предсказване на съдбата. От натуралната 

астрология произлязла по-късно астрономията. 

Особено влияние астролозите приписвали на планетите, които изчислили, че са 

седем: слънцето -главна планета, която покровителства царете и изобщо 

светоуправниците; луната - планетата на лихварите, актьорите и кръчмарите; 

Меркурий - на науките, изкуствата и астрологията; Марс - на палачите, войниците, 

ковачите и ювелирите; Юпитер - на философите и странниците; Сатурн - на старците, 

свещениците и монасите. 

Днес, като всяка заблуда и суеверие, астрологията е достигнала своята връхна точка 

на разпространение и влияние. Ако пуснеш телевизора, за да чуеш и изгледаш 

новините, искаш ли или не искаш, трябва преди това да консумираш една порция 

нечистота и отрова, наречена дневен хороскоп. Същото е и с радиото - не очаквай, че 

в неделя или празник сутринта ще чуеш литургийната служба или празнична проповед 

- ще чуеш дневния си хороскоп, който, разбира се, няма нищо общо с хороскопа от 

телевизията. Това също е служба, но на дявола. За вестниците да не говорим -там 

също има дневен хороскоп, различен и от тоя на телевизията, и от тоя на радиото... 

 

СВЕТАТА БИБЛИЯ ЗА АСТРОЛОГИЯТА 

ВЕХТ ЗАВЕТ 



Според Свещеното Писание нашият живот не се ръководи от небесните светила, а от 

Бога, но с доброволното съгласие на човека. „Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти 

насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе" (Пс. 31:8). 

Когато човек е в безпътие и в недоумение как да постъпи, той не трябва да се обръща 

към магьосници и астролози, а да моли Бога да му посочи правилният път и избор. И 

ако той има страх Божий, Господ, според нелъжовното Си обещание, непременно ще 

му помогне. „Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да 

избере" (Пс. 24:12). Как? Не чрез видения и откровения, нито чрез хороскопи, а чрез 

обстоятелствата на живота му! „От хода на нещата узнавайте волята Божия!", съветва 

преп. Варсануфий Велики. В случаи на недоумения ние трябва да се обръщаме за 

съвет и към духовните отци, а ако решението, което трябва да вземем не подлежи на 

отлагане, пак според преп. Варсануфий, трябва три пъти да се помолим от сърце и 

след това да постъпим според както наклони сърцето ни. 

Според Свещеното Писание астролозите са слуги на дявола, над които тегнат страшни 

Божии наказания. И това се отнася не само за тях, но и за всички, които отиват при тях 

за ползване на демонските им услуги. В книга Второзаконие 18:10- 12 четем: „Не бива 

да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, 

предсказван, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни 

вълшебник, нито който пита мъртви; защото, всеки, който върши това, е гнусен пред 

Господа." * 

„Ако мъж или жена извикват мъртъвци или врачуват, да бъдат умъртвени; с камъни да 

бъдат убити, кръвта им е върху тях" (Лев. 20:27). 

Такава е била Божията присъда над магьосници и астролози, а днешният развратен 

век не само, че не санкционира тези люде - развратители, но всячески одобрява 

деянията им, препоръчва ги, а в редица страни, включително и в нашата чрез 

специален закон е регламентирала тяхната дейност. Разбира се, сега християнският 

закон не изисква изтреблението им, а ги призовава към покаяние, защото ако те не се 

покаят, Божият съд ще бъде безмилостен към тях. 

Астролози (звездобройци) и други гадатели предсказали на иудейския цар Седекия (VI 

- V в. пр. Хр.) и на царете на езическите народи Едом, Моав, Амон, Тир и Сидон, че 

вавилонският цар Навуходоносор не ще успее да ги покори и те лесно ще го победят.  

*Прекарващите децата си през огън, това били езичниците, които принасяли синовете си и дъщерите си в 

жертва на боговете, напр. бог Молох, а днес това са също леячите на куршум (при уплаха) и нестинарите. 

Предсказваните, това са чародеите и врачките, които предсказват съдбата на човека, а под гадатели тук 

се разбират астролозите. Омайници, това са хипнотизаторите (Чумак, Кашпировски) и ония, които 

представят себе си, че лекуват чрез внушение и самовнушение. Извикващите духове отговарят на 

днешните медиуми, а ония, които питат мъртви - на спиритистите. 

Тази година (2005 г.) гр. Сливен беше потресен от една трагедия, станала при следните обстоятелства. 

Младо семейство, мъж и жена, отиват при някаква местна врачка да им излее куршум за излекуване 

уплахата на детето им. Врачката, след като извършила дяволското си дело, дала оловото на майката с 

указание къде точно да го захвърли. Минути след това, на път за уреченото място, кола с бясна скорост, 

блъска жената на уличното платно, и тя загива на място. 

  



Това лъжепророчество успокоило Седекия и съюзниците, които така и не успели да 

дадат отпор на мощния Навуходоносор, а когато вече поражението им станало явно, 

те оказали безсмислена съпротива, която довела до огромни кръвопролития и 

разрушаването на Йерусалим и храма. Противно на астролозите, Божият пророк 

Иеремия предсказал, че заради мерзките неразкаяни грехове на иудеите, Бог ще ги 

предаде в ръцете на враговете им, но ако те се покаят, участта им няма да бъде така 

тежка. Пророк Иеремия увещавал: „Не слушайте вашите пророци и вашите гадатели, 

вашите съновидци, вашите магьосници и вашите звездобройци... Защото те ви 

пророкуват лъжа (Иер. 27:9- 10). За жалост, никой не послушал пророка-нито цар, ни 

народ, и той, заради това свое пророчес¬тво, бил подложен на гонения. 

Ето как астролозите могат да заличат от лицето на земята цели градове и народи! 

Ала и самото Вавилонско царство, което буквално гъмжало от магьосници и астролози, 

и което Бог в един момент употребил като меч в наказващата Си десница спрямо други 

народи, го очаквало същата участ. Пророк Исаия написал: „Ти (дъще Вавилонска) си 

уморена от многото си кроежи; нека излязат ония, които наблюдават небесата, 

звездобройци и предсказвани по новолуния, и да те спасят от онова, що трябва да ти 

се случи. Ето, те са като слама: огън ги изгори; не избавиха душата си от пламъка; не 

остана въглен да се погрее някой, нито огън, да си поседи пред него,... никой те не 

спасява" (Ис. 47:13 -15). 

Астролозите не искат да разберат, че всичко е в ръцете на Бога, и че не звездите 

управляват света, а всеблагият и всесправедлив Божий Промисъл. Че 

предопределение и съдба, късмет и случай не съществуват, а че всеки човек държи 

бъдещето си - спасение или вечна погибел - в Божията десница и в своите собствени 

ръце. 

„Господ умъртвява и съживява, сваля в преизподнята и изважда; Господ прави човека 

сиромах и богат, унижава го и го въздига..." (1 Цар. 2:6 - 7), пише свещеният писател. 

Господ, Творецът на звездите и небесните светила ръководи света, а не творението на 

ръцете Му, в случая мъртвото и неразумно творение. 

„В сърцето на човека има много кроежи, но сбъдва се само определеното от Господа" 

(Притч 10:21), а не онова, което вещаят звездите и астролозите. 

 

НОВ ЗАВЕТ 

Напразно астролозите виждат във Витлеемската звезда, показала пътя на източните 

мъдреци към новородения Богомладенец, доказателство в полза на тяхната заблуда. 

Ще им отговорим с думите на св. Йоан Златоуст: „Ако Христос се родил според 

астрологичните закони, как Той пък е унищожил астрологията, отхвърлил съдбата, 

заградил устата на демоните, изгонил заблуждението и премахнал всички видове 

магьосничество?... Че тя (Витлеемската звезда) била необикновена звезда и даже не 

звезда, а невидима сила, приела вида на звезда, това се доказва от нейния път. Няма 

и не може да има звезда, която би имала такъв път. 

Виждаме, че и слънцето и луната, и всички останали звезди вървят от изток към запад; 

а тази звезда вървяла от север към юг: в такова положение се намира Палестина по 



отношение на Персия... Звездата ту се появявала, ту се скривала. Това вече не е 

движение на звездата, а на някаква напълно разумна сила (Ангел Господен)." 

Господ Иисус Христос изгонвал нечистите духове от бесноватите дори в случаите, 

когато демоните Го ласкаели и имитирали вяра в Неговото Божество. Той не се поддал 

на изкушенията на дявола в пустинята, който Му обещавал богатства, величие и 

слава. С това Господ ни е дал пример и ние да не се поддаваме на неговите съблазни, 

които той ни поднася чрез своите верни слуги - магьосниците и астролозите. А кои са 

тези съблазни? Обещанията за лесни изцерения на тялото, без покаяние на душата, 

за бързо забогатяване, за ясно виждане на бъдещето, за щастлива съдба и късмет. 

Все розови лъжи, чийто истински цвят е черният, а краят - много сълзи и вечна 

погибел. 

Магьосниците и астролозите са със самочувствието, че са господари на невидимия 

духовен свят, но не те властват над нечистите духове, а демоните са ги пленили в 

своите мрежи. Владеенето над духовете е един¬ствено в Божиите ръце, и Бог дарява 

тази сила на Своите светии. Като Божий дар властта над демоните сама по себе си не 

спасява притежаващия я, нито непременно го издига нравствено - да изгонват бесове 

Бог е дал власт над всеки един свещеник! Затова Христос казал на Учениците Си, 

когато последните Му се похвалили, че изгонват нечисти духове: „Не се радвайте на 

това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на 

небесата" (Лука 10:20). 

И светите Апостоли са имали отрицателно отношение към магьосниците и 

астролозите. Свети Апостол Петър проклел магьосника Симон заради това че той 

поискал от него да купи с пари благодатта на Светия Дух, (Деян. 8 - 24) - нещо, към 

което се домогват и двешните врачки и магьосници, но без никакъв успех. Този Симон, 

според блажени Теофилакт, архиепископ Български, се представял в едно и също 

време за Бог -Отец (пред иудеите) и за Христос пред повярвалите в Христа, така както 

и днес мнозина обявяват себе си за месии (Висарион), за Богородица (Бяло братство, 

Юс-Малос), за световни учители (Петър Дънов) и пр. 

Свети Апостол Павел изгонил нечистия дух от една врачка, която гледала за пари и 

докарвала големи печалби на господарите си. С изгонването на демона от нея, тя 

загубила дарбата си, а градът в който тя живеела - Филипи - нечистата си слава, тъй 

като при тази врачка се стичал народ отвсякъде. Озлобени, господарите на тази 

слугиня, настроили градоначалниците срещу апостола, и с тяхно одобрение уличната 

тълпа му нанесла жесток побой (Деян. 16:16 - 24). 

Така пострадал за истината първовърховният апостол, но избавил от дяволска 

прелест цял един град, а и хиляди приходящи поклоници на врачката*. 

 * Ние българите също имаме наша, родна Пития - петричката врач¬ка Ванга, която мнозина, между тях и 

православни християни я почитат като пророчица, имат я за светица и ходят на поклонение на гроба й. 

Ала само фактът, че тя е говорила с мъртви и е извиквала духове на по¬койници (всъщност демони, 

имитиращи покойниците!!!) вече я елими¬нира от християнството и я поставя под анатемата на Църквата. 

Божие¬то наказание нея вече я е постигнало, ала то тегне и над ония. които я почитат. Затова е нужно 

покаяние за тях, както и никога повече да й отдават каквато и да било почит в думи и действия. 

 



Свети Апостол Павел отнася магиите към делата на плътта (Гал. 5:19 - 20), и с право, 

защото те обслужват единствено тукашния кратък живот на земята и немарят за 

Царството Божие. За какво хората ходят при врачки и астролози? - Не за това ли да се 

избавят от болестите на тялото (при положение, че душите им са прокажени от греха!), 

да имат късмет в живота, да забогатеят или поне се избавят от бедността, да научат 

какви ще са бъдните им дни? - Ала нищо от това не постигат, защото извор на всички 

блага е Всеподателят Бога, а магьосниците и астролозите не служат на Бога, а на 

дявола. 

Астрологията е една от многото измислени човешки философии, а опитът й да 

надникне в света на тайнственото с непозволени средства, я прави привлекателна за 

грехолюбивия човек. Свети Апостол Павел забранява на повярвалите да се занимават 

с подобен род окултни философии. Той предупреждава: „Гледайте, братя, да ви не 

увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според 

стихиите световни, а не според Христа" (Кол. 2:8), Който Едничък е Божията сила и 

Божията премъдрост (1 Кор. 1:24). 

Краят на магьосниците и астролозите е вечната погибел — ада. В Апокалипсиса на св. 

Йоан Богослов четем: „А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници 

и магьосници, на идолослужители и всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън 

и жупел; то е втора смърт (Откр. 21:8). 

 

УЧЕНИЕТО НА СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА АСТРОЛОГИЯТА 

Духовни наследници на Христа в основаната от Него Църква са Апостолите, а на 

Апостолите - светите Отци и Учители Църковни. 

Общото в учението на св. Отци за астрологията е, че тя е езическо явление, което 

вреди смъртоносно, както на тялото, така и на душата. Астрологията е лъжа на 

бесовете, с която те целят да отдалечат човека от Бога и да погубят душата му. 

В посланието си до Ефесяни св. Игнатий Богоносец пише: „Господ приел миро на 

главата Си, за да облагоухае Църквата с нетление. Вие пък не се мажете със 

зловонното учение на княза на този век, за да не ви отведе той като пленници от 

истинския живот, който е Христос. Защо ние, които приехме Божието знание - Иисуса 

Христа - не сме всички благоразумни и разсъдителни? Защо ние така безразсъдно 

погиваме, не признавайки оня дар, който Господ ни е изпратил?" 

Тези слова, изпълнени с болка и съчувствие, светителят казал на ефеските християни, 

много от които преди това се увличали от разните магьоснически учения и практики, а 

някои не ги изоставили съвсем и в новото си звание. Но това слово важи и за мнозина 

християни към днешна дата, които са склонни към компромиси с вярата си и приемат 

някои езически обичаи, в това число и астрологията с нейните хороскопи, зодии и 

прочие мерзости. 

Свети Кирил Иерусалимски пише: „Ти грешиш не затуй, че си се родил в това или 

онова време; не съдбата те кара да блудстваш, нито положението на звездите, както 

някои пустословят. Защо ти, който не искаш да признаеш греха си, обвиняваш за него 

невинните звезди? Не обръщай никакво внимание на звездобройците! Защото 



Божественото Писание говори за тях така: „Нека излязат ония, които наблюдават 

небесата", и по-нататък: „Ето, те са като слама: огън ги изгори; не избавиха душата си 

от пламъка" (Ис. 47:13 - 14). 

Колко прав е светителят! Защото и днес, десетки векове след изречените от него думи, 

често ще чуеш как мнозина, вкусили от сладката отрова на астрологията, се 

оправдават, казвайки: „Какво да правя, че съм така сприхав и избухлив. Такава ми е 

зодията - аз съм телец!" Друг оправдава леността и мързела си с това, че е скорпион. 

Трети - скъперничеството си, защото бил везни... Не, братко, ти не си нито теле, нито 

скорпион, ни бездушната вещ - везни, а си разумно и отговорно Божие творение, 

човек, който независимо кога си се родил, можеш да се промениш, можеш да се 

покаеш, и от приятел на дявола, занимаващ се с магьосничество, да станеш приятел 

на Бога, и да спасиш душата си! 

Свети Йоан Златоуст поучава: „Говорят за някакъв кръговрат и повтаряне на 

събитията, но това не е истина, както и гледането по звездите и други подобни 

предсказания не са нищо друго освен лъжа, от която произлизат само неудачи и 

безумства. Доброто незнание е по-полезно от лошото знание... Земята, по която няма 

нищо, е много по-добра от тая, на която има тръни... Ако всеки ден ти извършваш 

молитви и милостиня, то цялата година ще бъде щастлива за тебе; а ако ти не се 

грижиш за добродетелта и очакваш радост за душата си от изчислението на дните, то 

не те очаква нищо добро. Дяволът като знае това е научил хората да приписват 

щастието или нещастието си на дните или звездите - зодиите. Когато ти си убеден, че 

има щастливи и нещастни дни, то ще очакваш всичко от деня и няма да се занимаваш 

с добри дела." 

„Свободната воля, която насочва човека към доброто или злото - пише св. Кирил 

Александрийски, - тя създава едно или друго състояние на живота. И тъй, от нас, а не 

от естествените свойства на времето, зависи доброто или лошото разположение на 

духа ни - щастието или нещастието в живота ни." 

Преподобни Никодим Светогорец определя астрологията като принасяне в дар на 

звездите страстите и влеченията на душата. Според него астролозите и ползващите 

услугите им, са привързани към звездите като към богове. Към астролозите 

преподобният причислява и ония, които предсказват какво ще стане по гръмотевиците, 

светкавиците, по земетресенията и по дните на м. август, наричани хемеромениа. 

Ще завършим тази глава с едно увещание на св. Григорий Богослов към астролозите и 

звездопоклониците да оставят своята заблуда и вместо в звездите и сляпата 

случайност, да повярват в благия Божий Промисъл: 

„Ти, който представяш звездите за ръководители на нашето рождение, на всеки живот 

и на целия свят, кажи ми: какво още друго небе ще простреш над звездите и над тях 

ще поставиш ли нещо друго, което да ръководило „ръководителите"? Под една и съща 

звезда се ражда и цар, и роб, и лош, и добър, и търговец, и скитник. Мнозина родени 

под разни звезди, еднаква им е участта и по море, и на война. Които пък са свързани 

по звезди - не са еднакви по края на живота си. Други пък, макар и разделени по 

звезди - еднакви са по участ. Ако за всекиго съществува някаква си звезда, или пък 

има някаква първична необходимост от този род - това е чиста басня. 



Аз пък зная и уча следното: Бог управлява вселената и човека. Божието Слово 

разпределя всичко, което според предвечния съвет е поставено на небето и земята -на 

едни от тварите е даден за всякога неизменен строеж и движение, а на други е 

определен променлив живот, който добива различни форми... Такова е моето слово¬то 

е независимо от всякакви знаци и си върви по свой път... Ако наистина всичко дава 

звездният кръг - то и аз ще се повлека по неговото движение. Звездният кръг обаче не 

поражда в мене никаква сила на волята и ума, която да ме напъти в доброто: към него 

ме влече само небето! Колкото се отнася до нас - ние ще вървим по своя си път: 

защото макар и да сме роби на земята, ние ще се отправим към разумното в живота и 

ще търсим закрила в естеството на Твореца." 

* Изразът е на философа И. Кант по две заглавия на две негови съчинения 

 

КРИТИКА НА АСТРОЛОГИЯТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРАКТИЧЕСКИЯ И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИ РАЗУМ* 

Бог поставил човека за господар и стопанин на всичко каквото сътворил - животни, 

растения и неодушевена природа - ала човекът доброволно отстъпил своето 

първенство в полза на останалите творения и принизил себе си до степен на пълна 

подчиненост спрямо заобикалящия го свят. Така той започнал да обожествява 

небесните светила, огъня, водата, въздуха, разни дървета и растения, много животни и 

дори безпомощни насекоми. 

Това се нарича езичество или идолопоклонство. Астрологията е част от това 

идолопоклонство. 

Астрологията е отхвърляне на Живия и Всемъдър Бог, Творецът и Уредника на света и 

поставяне на Негово място мъртвите и неразумни небесни светила. 

Астрологията е отхвърляне и на самия човек като разумно нравствено същество, 

зачеркване с дебела черта неговата съвест и поставяне неговия живот под властта на 

слепия случай. 

Вярата в звездите парализира волята. Звездопок-лонците не са мотивирани за борба 

срещу предизвикателствата на живота и са като тръстика, люлеена от вятъра. Те 

пасивно очакват своя звезден миг, когато нещата с тях и около тях ще се наместят от 

само себе си, по-благоприятно разположение на звездите, което така и не идва. А са 

пропуснати десетки възможности за творчески изяви и себереализация! 

Звездопоклонците нямат и не могат да имат искрена и силна любов към ближния. На 

тях в чувствата не може да се разчита, верността им е крайно безнадеждна. Ала за 

своите повърхностни чувства, за своите изневери те имат своето дежурно оправдание: 

виновни са звездите! Звездите са над любимия човек, над силата на любовта и 

готовността за саможертва тук е безсмислена... 

Звездопоклонците плюят и на своя разум. Бог ни е дал разума, за да мислим и 

разсъждаваме, да преце¬няваме, да вземаме отговорни решения, да правим своя 

свободен избор... Но не, всичко това за астролозите са празни приказки, защото всичко 

зависи от звездите, от направения хороскоп... Те са крайно безкритични към 



пророчествата на астролозите, и всичко казано или писано за техните зодии, 

тържествено обявяват за изпълнено. Техен бог е Нострадамус, тяхна библия са 

неговите писания. Но ако си направят малък труд да сравнят различните хороскопи за 

хора с еднакви зодии за едно и също време, ще открият пълни противоположности... 

Всъщност чрез астрологическата мания, потопила днешния грехолюбив свят, дяволът 

преследва и постига у мнозина много цели: 

1. да приучи човека да мисли за себе си, че е предопределено същество, водено 

за носа от сляпата съдба и случай; 

2. да му внуши, че всичко в неговия живот е зададено и програмирано съгласно 

кармическото и генетическото му наследство, и той не може да промени нищо; 

3. да го отвлече от мисълта за Бога, от желанието за молитва, благоугождаване, 

покаяние и лично усилие за спасение; 

4. да му препоръча да следва единствено своята зла воля, а всесъвършената 

воля Божия да отхвърли уж като намеса в неговата свобода; 

5. да му предложи „спасителни рецепти", които всъщност подчиняват живота му на 

дявола (рецепти за късмет, благополучие, телесно оздравяване, забогатяване и мн. 

др.); 

6. пропаганда на окултния, теософския, рьорихианския, йогическия, даоиския, 

будиския, тантристкия, дзеновисткия мироглед, който отхвърля Евангелието и го 

заменя с човешка псевдофилософия. 

Астрологията насажда и отглежда във всяка човешка душа, която й се отдаде, купища 

нечисти страсти. Нейните жреци, чрез изготвяните от тях хороскопи, издигат гордостта, 

гъделичкат тщеславието, разпалват блудната похот, приканват настойчиво съпрузите 

към изневяра и прелюбодейство, възвели-чават парите и сребролюбието във 

върховен идол и обещават чувствени наслаждения безкрай.  

Хороскопите - от тия във вестниците до изготвяните от най-видни световно известни 

астролози - са еднакво лъжливи и противоречиви, и те целят не само „активирането на 

целия творчески потенциал" на човека, т.е. впускането му във всевъзможни авантюри 

и съмнителни мероприятия, но и „удържането му от ненавременни и дори вредни 

действия", разбирай, внушаването да се стои пасивен, неадекватен към актуалната 

житейска ситуация. Случва се, когато човек е най-благоразположен да извърши едно 

или друго житейско дело, когато обстоятелствата са благоприятни и дори наложителни 

за разрешаване на отколешен проблем, звездите да са на тъкмо противоположно 

мнение: „не сте много съсредоточени!"; „бъдете реалисти и не се захващайте с 

изгубени каузи!", „въздържайте се от необмислени постъпки!" и пр. и пр. И така 

доверилият се на астрологичес-ките празнодумства и глупости пропуска своя голям 

шанс, закопава своята златна мина в земята, в очакване на по-благоприятни времена, 

които така и няма повече да настъпят. Бог е дал на човека разум, готов е също и да му 

помогне, стига той да Му се довери, а ако ние пренебрегваме благата Божия грижа за 

нас и сами не се потрудим за благоприятния завършек на своите дела, звездите и 

астролозите няма да ни помогнат. 



Някои човеци казват, че не гледат сериозно на астрологията и хороскопите, а като на 

вид забавление. При все това, гаданията по звездите, като проява на магьосничество и 

служение на дявола, е опасно и в този свой, на пръв поглед, невинен израз. 

Астрологията е духовна наркомания. Както всички наркомани са започвали да се 

увличат по тази гибелна страст от любопитство, след опитване на малки дози 

упойващи вещества, така и закостенелите астропоклоници отначало са се 

задоволявали с дневния си хороскоп от вестниците, радиото и телевизията, а не след 

дълго са ставали убедени служители на този дяволски култ. Астрологията винаги и за 

всички е опасна. Тя е като голият нож в ръцете на невръстно дете, като заредено 

оръжие в десницата на неопитен войник, като захаросана отрова в устата на гладния и 

жадния. А почти всички ние днес сме невръстни деца във вярата и благочестието, 

неопитни войници в борбата срещу дявола... Затова нека не се докосваме до тази 

опасна отрова за душата и да бягаме от нея като от ядрен заряд с висока 

радиоактивност. 

В Свещеното Писание се казва: „Не се увличайте от разни и чужди учения, защото 

добре е с благодат да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха 

ония, които ги употребиха" (Евр. 13:9). 

Астрологията е чуждо на християнството учение, „бесовска трапеза" (1 Кор. 10:21) за 

душата, която я разслабва и накрая погубва. Затова нека ядем само от Живия Хляб, 

слязъл от Небето - Христос (Йоан 6:51) и да пием от Живата вода, която ни дава 

Светият Дух (Йоан 7:38 - 39), за да бъдем верни чеда на Светата Православна Църква, 

в чийто дом се надяваме да се спасим. 

 

ЦЪРКОВНИ ПРАВИЛА, ОСЪЖДАЩИ АСТРОЛОЗИТЕ И МАГЬОСНИЦИТЕ, КАКТО И 

ОНЕЗИ, КОИТО ХОДЯТ ПРИ ТЯХ ЗА ПОМОЩ 

 

61-во правило на VI Вселенски събор: 

Ония, които се обръщат към магьосници, или към така наречените стоначалници (така 

се наричали старшите влъхвователи (магьосници), за да узнаят от тях не ще ли им 

открият нещо, каквото желаят,... нека подлежат на правилото определящо 

шестгодишно покаяние*. На същото наказание трябва да се подхвърлят и ония, които 

водят мечки или други животни за забава и съблазън на простите хора и които 

предсказват щастие, съдба, родословие и много други подобни неща; също така и тъй 

наречените облакогонци, обайници (хипнотизатори), поставчици на предпазни 

талисмани и гадатели. Ония пък, които упорстват в това и не искат да се отвърнат и 

отклонят от подобни вредни и езически измислици, постановяваме да се изгонват 

съвършено из Църквата, както и светите правила заповядват, „защото, какво общо има 

между светлина и тъмнина?" - казва апостолът (2 Кор. 6:14); или „каква прилика между 

Божия храм и идолите?" (ст. 16); или „Какво съгласие може да има между Христа и 

велиара?" (ст. 15). 

36-то правило на Лаодикийския поместен събор: 



„Посветени или клирици не трябва да бъдат вълшебници,  обайници  (хипнотизатори),  

числогадачи, астролози или такива, които правят предпазителници, свързващи душите 

с нечисти духове. Ония, които носят такива, заповядваме да се изхвърлят от 

Църквата." 

От тези две правила, както и от редица други подобни, става ясно, че занимаващите се 

с магьосничество и астрология, не могат да имат нищо общо с християнството и че се 

изключват от Църквата докато не се покаят и откажат от заблудата си. А колко 

страшно е да си отвън оградата на Църквата! Това означава, че ако си кръстен, вече 

си се отдалечил от кръщението си, погазвайки неговите обети, че ако не си кръстен, не 

можеш да приемеш това Тайнство при положение, че се занимаваш с астрология, 

магии и вълшебство. Това означава, че не можеш да се причастиш, да се венчаеш или 

да ти се направи Маслосвет, както и каквато и да било треба като водосвет, параклис, 

освещаване и пр. Църквата лишава астролозите дори от християнско опело, панихида 

и поменаване в църква - тежка мярка, която се при¬лага и над самоубийци, сектанти, 

иноверци и нек-ръстени. 

По отношение на съгрешилите срещу вярата, а към тях спадат и астролозите и 

прибягващите за помощ към тях, Христос ни е дал следната наредба: „Ако съгреши 

против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; 

ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, та с устата на двама или 

трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на 

църквата; но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар" (Мат. 

18:15 - 17). 

Ала дори и в това си - по човешки казано - безнадеждно състояние, астролозите не са 

лишени от любовта и обгрижването на Църквата. За тяхното обръщане Църквата, в 

лицето на свещенството и миряните, отслужва молебени пред иконата на Света 

Богородица „Всецарица" или в чест на светите мъченици Киприан и Юстина*, но ако 

тези заблудени души напълно са се отдали на астромагьосничеството, те са изтрили 

от душата си печата на Светия Дух, даден им при Тайнството Миропомазване, и за тях 

можем да се молим само частно, у дома. 

Обръщането на астролозите е дело трудно, „за чове¬ците това е невъзможно, ала не и 

за Бога; защото за Бога всичко е възможно" (Марк 10:27). С Божия помощ пък, „ако 

някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне, нека тоя знае, че, 

който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще 

покрие много грехове" (Иак. 5:19-20). 


