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            Името на Св.Апостол Ерм присъства във всички църковни календари, но 

понякога човек пропуска да забележи важността на всекидневните неща. За първи път 

връзката на светеца с Пловдив  получава обществена гласност чрез европейския проект 

„Темпус“ (1995-1998), чиято цел е създаване на Международен образователен център 

по медицинска физика. Проектът е базиран в Пловдив с основни партньори 

Медицинския университет, Техническия университет и Пловдивския университет. 

Европейските партньори са Кралският колеж в Лондон, Университетът на Флоренция и 

Колежът „Тринити” в Дъблин. За нас беше важно, наред със специфичната цел, да 

покажем пред чуждестранните специалисти културното богатство на страната ни. 

Търсейки точното име на проекта, открих чудесно съвпадение - ERM (на латиница) е 

много подходящ акроним на Education for Radiation in Medicine, образование за 

радиацията в медицината е целта и на нашия проект. На български се свързва с името 

на Свети Ерм (Св. Апостол Ерм от Седемдесетте) - първият епископ на Филипопол, 

живял  в края на I и началото на II век. Бяхме много горди, че един от апостолите на 

Христос е свързан с историята на града, но и учудени, че този факт няма необходимата 

обществена гласност. По това време в Пловдив все още нямаше икона на Св. Апостол 

Ерм.  

            Безспорна е ролята на Седемдесетте Апостоли за разпространението на 

християнството - те са пътували по целия свят да прославят словото Божие. 

Сведенията за мнозина от тях са изключително оскъдни. За личността на Св. Апостол 

Ерм също се знае твърде малко. Той е упоменат като епископ на Филипополис 

(Пловдив) от Св. Доротей Тирски, който пише за Седемдесетте апостоли. Освен това 

Св. Апостол Ерм е специално споменат от Св. Апостол Павел в посланието му до 

римляните, което е във всяка Библия (Рим.16:14): „Поздравете Асинкрита, Флегонта, 

Ермия, Патрова, Ерма и другите с тях братя”. Знае се, че Св. Апостол Ерм завършва 

живота си като мъченик. На него се приписва авторството на книгата „Пастир“ – една 

от най-ценните ранни поучителни книги  на християнството, която е забележително 

свидетелство на раннохристиянската писменост.  



            Съвсем естествено колегите приеха ценното историческо име ЕRМ на нашия 

проект, през 1995 г. това стана тема за разговори и обсъждания с близки и познати. 

Всички бяха въодушевени от връзката на Св.Апостол Ерм с Пловдив и в частност с 

нашия проект. Решихме на 31 май - празникът на Св. Апостол Ерм, да отбележим 

проекта. На този ден през 1997 г. одобрихме първите студенти на Центъра и 

организирахме специално честване на празника. Същата година с тържество в Стария 

град, в присъствието на представители на кметството и много изтъкнати пловдивчани, 

бе отбелязано официалното откриване на Център „ЕRМ“ към Медицинския 

университет в Пловдив. Специално бе акцентирано на личността на Св. Апостол Ерм и 

това остави дълбока следа в съзнанието на всички участници като нещо изключително 

важно за историята на града. Със сигурност бе назряло времето, когато обществото 

може да оцени  ролята и значението на Св. Апостол Ерм за Пловдив. Всички участници 

в проекта „ЕRМ“  са щастливи, че са били част от катализатора на последвалите 

инициативи и празненства, посветени на Св. Апостол Ерм в Пловдив. Огромна чест за 

пловдивчани е, че покръстването на нашия град е свързано с един от Седемдесетте 

апостоли на Христа – Свети Апостол Ерм Филипополски.   

 
Официално откриване на Между-Университетски център по Медицинска Физика ЕРМ и честване на Св.Ерм, 1997  

© Славик Табаков 


