
ЗА ГРУЗИНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, СВЕТА НИНА И 
СТАРИТЕ РЪКОПИСИ НА МИХАИЛ САБИНИН (МОНАХ ГОРБОН)

Съществува църковно предание за това, че когато 
апостолите хвърляли жребий и решавали кой и 
къде трябва да проповядва, Майката на Господа наш 
Иисус Христос пожелала да има свой жребий заедно 
с апостолите. На нея се паднала Иверия – северна за 
Палестина страна. Иверия, съвременната Грузия, се 
паднала по жребий на Пресвета Богородица, затова се 
нарича Грузия – „Първият дял на Пресвета Богородица“. 
Но Майката на нашия Спасител получила откровение, 
че тази земя ще бъде просветена от Светлината на 
светото Евангелие по-късно. По Промисъл Божий 
в Грузия отишли апостол Андрей Първозвани, 
апостол Матей и Симон Кананит, който днес почива 
на Новия Атон в Абхазия, в Грузия.

След проповедта на светите апостоли 
в Грузия държавата все още 
оставала езическа, макар че 
започнали да се появяват и 
първите християнски общини. 
Андрей Първозвани донесъл в 
Грузия чудотворната икона на Пресвета 
Богородица. Според преданието 
иконата била неръкотворна, още 
в Йерусалим Богородица, като 
благословила апостолите на служение, 
им дала своя образ за защита и помощ. 
Богородица наклонила към дъската 
своята Пречиста глава и нейният лик по 
чудесен начин да се отобрази върху дъската.  
В летописа „Картлис цховреба”, или 
„Животът на Картли (Грузия)”, има известие 
за цар Рев I, наречен от народа Праведни. При 
Рев I било забранено да се принасят живи младенци 
в жертва на боговете – четем у духовния писател Рафаил 
Карелин: „…Монасите се разположили в подножието на 
планината. В древност на това място се правели човешки 
жертвоприношения. Цар Рев Праведни забранил такива 
жертви в пределите на своето царство, но езичниците 
продължавали тайно да носят тук младенци, които бивали 
заклани, като се призовавали имената на демони.” Както 
пише летописецът, имал Рев в душата си вяра в Иисуса 
Христа.

И ето през четвърти век дошла от Йерусалим в Грузия, 
водена от Самата Пресвета Богородица, млада девойка 
на име Нина, дъщеря на Завулон и Сосанна, сестра 
на Йерусалимския патриарх Ювеналий. В книгата на 
Михаил Сабинин „Пълно жизнеописание на грузинските 
светци” е написано подробно и за св. Нина и за това, как 
обърнала цар Мириан, който в началото искал да започне 
гонения против християните, но по молитвите на св. 
Нина бил по чудесен начин вразумен свише. Св. Нина 
искала да отиде в Рим, за да обърне към вярата светата 
царица Елена – същата, която после намерила Кръста на 
Спасителя и въздигнала храмове по цялата Света Земя: 
„Като изслушала всичко, казано от Ниофора (старицата, 
която я отгледала – б.м., Л.Ч.), св. Нина славословила и 
благодарила Бога и попитала старицата: „Къде е тази Северна 

страна и градът Мцхет, в който се намира хитонът на 
Господа наш?” Старицата ѝ отговорила, че град Мцхет се 
намира в Картлиния и че тази страна, както и Армения и 
прилежащите към тях планински страни, тъне в мрака на 
езичеството. Думите на наставницата ѝ останали дълбоко 
в душата на св. Нина. От този момент нататък тя не 

преставала да отправя горещи молитви към Пресветата 
Дева Мария да я удостои да види картлинската страна 

и да се докосне до хитона, който самата Майка Божия 
изтъкала за своя възлюблен Син, Господа наш Иисус 
Христос.

Пресвета Богородица откликнала на молбата ѝ. 
Тя се явила на блаж. Нина на сън и ѝ казала: „Иди в 

Иверската страна, в моя жребий, благовестявай 
там евангелието на Господа Иисуса Христа и 

ще намериш у Него благодат, и 
аз ще ти бъда покровителка.” 

На това св. Нина отговорила: 
„Как мога аз, слабата жена, да нося 

толкова велико служение на Христа и 
как мога да се уверя в истинността на това 
видение?” Пресветата Дева, като събрала 
кръст от пръчките на лозата, която 
растяла близо до килията на св. Нина, 
дала ѝ го и ѝ казала: „Вземи този кръст. 
Той ще бъде за тебе щит и ще те пази от 

всички видими и невидими твои врагове. С 
неговата сила ще забиеш там спасителното 
знаме на вярата във възлюбления мой Син 

и Господ, Който иска хората да се спасят и да 
стигнат до познанието на истината.” Св. Нина 

се пробудила и видяла в ръцете си кръста. От 
радост се обляла в сълзи, отрязала плитките си, 

обвила кръста с тях в знак на дълбоко благоговение. 
После развълнувана отишла при вуйчо си Ювеналий, по 
това време патриарх Йерусалимски, и му разказала как 
Божията майка ѝ се явила, показала му същия този кръст 
и му казала за даденото ѝ поръчение да отиде в Иверия за 
богоугоден подвиг.

Скоро св. Нина имала удобен случай да остави 
Йерусалим. Една жена от императорския двор, която 
пътувала от Рим за Ефес, по път се отбила в Йерусалим, за 
да се помоли на Господ в храма „Възкресение Христово” 
и да се поклони на Неговия Божествен Гроб. Старицата 
Ниофора, която се запознала с нея, я попитала: „Още 
ли пребивава в мрака на езическото суеверие царица Елена?” 
Онази жена ѝ отговорила: „Аз съм робиня на царското 
семейство и добре са ми известни даже душевните тайни 
на неговите членове. Мога със сигурност да ти кажа, че 
царицата има силно желание да приеме християнската 
вяра и да се покръсти.” Като чула това, св. Нина казала на 
своята наставница: „Изпрати мен при царица Елена. Ще 
се явя пред нея и ще ѝ разкрия истината за Христос и ще ѝ 
благовестя Евангелието на вечното спасение.” Зарадвала 
се на намерението на своята възпитаница Ниофора и 
побързала да го обяви пред патриарха, нейния вуйчо. 
Патриархът от своя страна изявил пълното си одобрение 
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на молбата на св. Нина. Той повикал племенницата си, 
накарал я да се обърне с лице към светия олтар, на изток, 
и, като възложил ръце на главата ѝ, произнесъл: „Господи 
Боже преди всички векове! В Твоите ръце предавам това 
сираче, моята племенница, изпращам я да проповядва Тебе, 
Бога Иисус Христос, и славното Твое възкресение. Благоволи 
навсякъде, където нейните уста благовестят за Тебе, да 
бъдеш неин Спътник, дай ѝ мъдрост и сила на словото.” 
После патриархът се обърнал с молитва към Божията 
Майка и казал: „Пресвета Богородице Дево, Упование на 
всички християни, които идват при Тебе! Ето тази, която 
Ти си избрала за служение. Бъди ѝ винаги Покров, Защита и 
Ходатай пред Своя Син. Като я благославям да проповядва 
Евангелието, уповавам се на твоята милост.” После 
патриархът казал на св. Нина: „Възлюблено мое чадо! 
Като мъж, облечен в сила, изпращам те да проповядваш. Ще 
отидеш в далечната страна и при чуждото племе „даргвал 
завели” и „баркадул”, което по бранджки (галски) означавало – 
„хора богоборци и богопротивници.” След това светицата се 
простила със своята майка, поклонила ѝ се доземи. Майка 
ѝ, като осенила блажената Нина с кръстно знамение и се 
помолила, благословила я за предстоящия подвиг.

Блажената Нина се отправила в Рим заедно с онази 
пристигнала от Ефес жена от двора. Обръщането на цар 
Мириан – както пише Михаил Сабинин като изучил 
древните оригинални ръкописи, – било така: „цар 
Мириан бил на лов в Мухранската област. Сърцето му било 
във властта на невидим дух на злобата, който запалил в него 
любов към идоли и привързаност към огнепоклонство. Като 
си спомнил, колко той и целият му народ били усърдни 
в почитането на боговете, царят, като се обърнал към 
четирима свои събеседници, дълбоко въздъхнал и им казал: 
„Ние сме достойни за наказание от нашите богове, защото 
станахме лениви при изпълнението на своите задължения 
към тях. Навличаме си страшния гняв на нашите велики 
богове за това, че сме допуснали чародеи-християни да 
проповядват в нашата земя своята вяра. Ще изтребя с меч 
всички християни, които се кланят на кръста, а след това 
ние ще се започнем още по-усърдно да служим на нашите богове 
картлийски. Ще накарам тези християни да се отрекат от 
вярата в Христа, и съпругата си Нана, а ако тя не направи 
това, ако не поиска да остави вярата в разпнатия на кръста, 
то ще я възненавидя и ще я погубя заедно с останалите 
християни.”

Спътниците на царя похвалили неговото намерение, 
тъй като то било в съгласие с техните желания. Дълбоко 
в сърцата си те отдавна събирали злоба против 
християните, но, понеже забелязвали благосклонността 
на царя към тях, принудени били да мълчат. Ето защо 
сега побързали да похвалят царя за неговото намерение. 
След това царят, като обиколил всички Мухрански земи, 
се качил накрая на планината Тхоти, за да огледа оттам 
областите Каспи и Уплисцихе. Когато заедно с другите 
стигнал върха на планината, светлият ден внезапно се 
превърнал в тъмна нощ. Обзети от страх и като не можели 
да се видят един друг, ловците се изгубили. Дълго бродил 
царят сам през горите на планината, треперейки от ужас 
и призовавайки напразно своите богове на помощ. Когато 
почувствал, че всяка надежда за спасение е изгубена, той 
спрял на едно място и дълбоко се замислил. „Его, – казал 
си той, – колкото и да призовавам своите богове на помощ, те 
остават глухи за моите вопли, и сега аз, нещастният, загивам. 
Защо моите богове не чуват воплите на разтерзаното ми 
сърце? Току що се заклех да им служа с цялото си усърдие и 
преданост, как така те не искат да чуят предания си раб? 
Заради тях съм готов да извадя меч срещу християните...” 
Като казал това, царят отново се замислил. Спомнил 
си много чудеса и знамения, извършени със силата на 
Христовото име, как пред очите му св. Нина със силата 
на същото това име изцелила много болести, и много 
други неща си спомнил, и, като че се събудил от дълбок 
сън, царят извикал  високо: „Боже на Нина, разсей мрака от 
моите очи и ще изповядам Твоето име, ще издигна дървото на 
кръста и ще му се поклоня, ще Ти построя дом за молитва и 
ще бъда послушен раб на Теб и Твоята вярна ученичка Нина, 
която дойде от Рим!”

Едва царят произнесъл тези думи, мракът се вдигнал и 
се превърнал в ясен ден. Зарадван, царят бързо слязъл от 
коня си, обърнал се с лице на изток и като въздигнал ръце 
към небето, казал: „Ти, Боже над всички богове и Господи 
над всички господари, Бог, когото проповядва Нина! Славят 
Твоето име всички твари поднебесни и всички на земята. Ти 
ме спаси от гибел и разсея мрака от моите очи, сега познах 
колко Си благ и милостив към мене и сърцето ми чувства 
радост, утешение и Твоето приближаване към мен, Боже 
благословен! На това място за прослава на светото Твое име 
ще поставя дървото на кръста, и нека се помни това Твое 
знамение вовеки.”

Царят обозначил мястото, на което дал обет на Бога, 
и се отправил в столицата заедно със своята намерила се 
свита. Като влизал в града, царят викал високо: ”Въздайте 
всички слава на Бога на Нина, понеже Той е Бог преди всички 
векове и само Нему подобава слава вовеки”. Царица Нана, 
като узнала, че царят благополучно се връща от лова след 
настигналото го бедствие, излязла с множество народ да 
го посрещне в Кинздари и Гарта. Когато царят влизал в 
града, св. Нина стояла на обичайната си вечерна молитва 
в къщата. „С нея бяхме и ние, – разказва Сидония, – общо 
петдесет човека.” По време на влизането на царя в град 
Мхцета настанал смут, а царят гръмогласно извикал: 
„Къде е тази жена странница, наша майка? Нейният Бог 
е моят Избавител.” Когато доложили на царя, че тя е 
в своята къща и отправя вечерната си молитва, то той 
със своята свита се отправил към нея. Като приближил, 
царят слязъл от коня, влязъл в къщата, паднал в нозете на 
светицата и с умоляващ глас казал: „Удостой ме, о, майко 
моя, да призовавам името на твоя Бог и мой Спасител.” Св. 
Нина, докато го поучавала известно време в истините на 
вярата, не можела да сдържи сълзите си, които се леели 
като ручеи от очите ѝ от преизпълващата я огромна 
радост. Като гледал това, и царят заплакал, а след него 
царицата, а като гледал тях, плачел и ридаел целият 
народ. „Когато се сетя за нея, – казва Сидония, – тези 
свещени минути, и сега сълзи на радост неволно се изливат 
от очите ми.”

Скоро след това Мириан проводил посланици в 
Гърция при св. император Константин с молба да му 
изпрати свещеници. Св. Нина дала на посланиците 
писмо до императрица Елена. След пристигането си в 
столицата на Гръцкото царство посланиците разказали 
на императора и на другите за всички знамения и 
чудеса, които станали в Мцхета със силата Христова и 
молели да изпрати колкото може по-скоро йереи за 
увещание на народа. Св. Нина и нейните ученици до 
идването на йереите непрестанно поучавали народа 
ден и нощ, наставлявайки го на правия път, който води 
към Царството Небесно, и подготвяли хората за св. 
Кръщение.

Така станало покръстването и обръщането към Христос 
Спасителя на целия иверски (грузински) народ. През 337 
година Църквата на Картли, Иверия, получила официален 
държавен статут под юрисдикцията на Антиохийския 
патриархат. Но вече във втората половина на V век при 
управлението на Вахтанг I Горгасали получава автокефалия. 
От 467 година Картли има свой патриарх – Петър е първи 
католикос на Картли. Грузинската православна църква 
днес наброява около 3 милиона души. Почти 80 % от 
населението на Грузия се смята за принадлежащо към 
Грузинската православна църква. Съществуват много 
грузински енории и в различни части на земното кълбо, в 
много страни по света. 

Има също и много православни грузинци, и не само 
грузинци, но и хора от други националности, които са 
живели в Грузия и я смятат за своя родина, но живеят 
извън нейните предели, които имат възможност да 
посещават православните енории в страните, в които в 
момента живеят. За това дълбока благодарност и нисък 
поклон от всички грузинци пред всички братя християни, 
които с братска любов приемат в своите енории братя 
и сестри по вяра. Нека между тях има винаги Христова 
любов. Амин.

Лука Члаидзе
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СВЕТА СИДОНИЯ И ХИТОНЪТ ГОСПОДЕН
Всеки народ има своите светини, особено значими в 

неговата историческа съдба и затова – особено почитани. И те 
се явяват по Божий промисъл и по Неговата милост.

Грузия – светата Иверия – в своята история често се е 
оказвала в езическо обкръжение; мохамедански пълчища 
често опустошавали тази страна, но тя по удивителен 
начин възкръсвала отново и отново. Защото имала много 
царе, монаси и обикновени хора, които били  готови да 
умрат и действително умирали от изтезания или пък 
приемали смърт, жертвайки себе си в името на Господа и 
своя народ. А понякога ставали заложници за народа си, 
като прекарвали дълги години в плен, унижения и мъки… 
Но те не се отричали от главното – от Христа Спасителя. И 
се превръщали в молитвени застъпници за своя народ и за 
цялото човечество. В това те по мистичен начин приличали на 
св. Сидония (чиято памет се чества на 1/14 
октомври), тяхна духовна сестра, първата 
светица на Грузия, която  получила от своя 
брат Елиоз заветния хитон Господен и, като 
го притиснала до гърдите си, от велика 
мъка и благоговение веднага издъхнала. 
Тази светица е особена. Има предание, че 
на Страшния съд тя ще възкръсне и ще 
посрещне Господа с Неговия хитон в ръце 
като знак на вечната ѝ любов към Него.

Св. Сидония произхождала от 
благочестив род на грузински евреи, 
които с огромна вяра и надежда очаквали 
Месията. Всякаква вест за Него се 
възприемала от тях като откровение и 
изпълнение на пророчествата. Елиоз, 
братът на св. Сидония, бил главен учител 
на евреите в Грузия. Затова когато 
Първосвещеникът Анна го извикал с писмо 
на съда (над Христос), той веднага тръгнал, 
подчинявайки се на първовърховника. 
Майката на Елиоз и на св. Сидония – 
Сара – била от рода на първосвещеника 
Илий. Безупречно познавала Свещеното Писание и 
била изключително благоговейна и благочестива жена. 
Просветлена от Светия Дух, тя, изпращайки своя Елиоз на 
неправедния съд, го молела да не става съпричастен към 
проливането на кръвта на Праведника и му казвала: „Иди, 
чедо мое, за да изпълниш законния ред. Но само, умолявам те, 
не се присъединявай към замисъла на враговете на Този, Когото 
възнамеряват да убият, понеже Той е Изпълнение на пророчествата, 
Притча на мъдреците, Тайна предвечна, Светлина за просвета на 
езичниците и Живот вечен”. Нейните думи изразявали общите 
чувства на тази еврейска община, която живеела в Грузия. 
Благочестивата дева Сидония, любимата сестра на Елиоз, 
обзета от горещо желание да бъде поне някак съпричастна на 
великата тайна, молела брат си да ѝ донесе нещо от това, което 
принадлежи на Този, над Който ще се извърши съда. Елиоз 
много обичал сестра си и ѝ дал дума да изпълни молбата ѝ. 
Самият той и хората, които го съпровождали, били свидетели 
на много чудеса, а също и на последвалата проповед на 
апостолите след възкресението на Изкупителя. В момента, в 
който приковавали Спасителя с гвоздеи към Кръста, майката 
на Елиоз, Сара, по тайнствен начин чула тези зловещи звуци 
и, като извикала от силна душевна болка, издигнала глас: 
„Краят ти идва, царство Израилево, понеже предадоха на смърт 
Спасителя и Избавителя на твоите люде. Отсега нататък твоят 
народ ще бъде виновен за пролятата кръв на Създателя и Господа. 
Горко ми, че не умрях преди това време: смъртта щеше да ме 
избави от това страшно известие. Ето, аз не виждам на земята 
Светлината за просвета на езичниците и Славата на твоя народ 
Израиля.” От непоносимите душевни страдания тя на часа 
издъхнала.

В Писанието за хитона Господен е казано: „Войниците пък, 
като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му (и ги разделиха на четири 
дяла, по един дял на всеки войник,) и хитона. Хитонът не беше 
шит, а изтъкан цял отгоре додолу. Тогава рекоха си един другиму: 
да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се 
сбъдне реченото в Писанието: „разделиха дрехите Ми помежду си 
и за одеждата Ми хвърлиха жребие.“ (Йоан 19:23–24).

Този хитон по жребий се паднал на мцхетските евреи. 
За него с любов пише архим. Рафаил Карелин: „Хитонът 
Господен бил изтъкан от ръцете на Дева Мария; за него Тя предяла 
по нощите преждата, нейното сърце предчувствало бъдещите 
страдания на Сина ѝ, тогава още малко дете, и нейните сълзи 
капели върху багрената тъкан на хитона като капки утринна 
роса върху листата на алена роза. Този хитон, според преданието, 
Господ носил от детството си до Своето Разпятие и той като жив 
растял заедно с Него. По време на Преображението на планината 
Тавор хитонът Господен засветил като огнен пламък и станал 
бял като сняг. По пътя от Гетсимания до Голгота хитонът се 
напоил с кръвта на Спасителя, която капела от раните Му.“

След завръщането си Елиоз, както и обещал, дал 
окървавения хитон на своята сестра Сидония, а тя му 
съобщила, че тяхната майка Сара е издъхнала веднага след 

това, което ѝ се открило по тайнствен 
начин. Поразена от вестта за смъртта 
на Спасителя и като притискала към 
гърдите си хитона с дълбока любов към 
Господа, Сидония казала на своя брат: 
„Любезни брате, за мен и за цялата страна 
това съкровище стига. Бог благоволи да избави 
този народ от ръцете на дявола (знамение 
за което е този хитон) и да му дарува вечно 
спасение.” След това, като изслушала вестта 
за смъртта на Изкупителя в неизразима 
скръб за неговите страдания, Сидония, 
както преди това майка ѝ, издъхнала. 
Вестта за това удивила дори цар Адеркий, 
който управлявал страната по това време. 
Той пожелал да види девата и поискал да 
вземе хитона, но никой по никакъв начин 
не можал да отдели хитона от тялото на 
Сидония, защото той по чудесен начин се 
бил сраснал с мъртвото тялото.

Удивително чудо станало и при 
погребението на св. Сидония. Елиоз 
заедно с благочестивите старейшини  

се молел усърдно за сестра си, когато се случило 
земетресение – разтворила се земята под тялото на девицата 
и го приела в своите недра. За да защитят мястото от 
осквернение, то било оградено с ограда. По волята Божия 
над него израснал ливански кедър. Съвременник на св. Нина, 
иудейският първосвещеник Авиатар, който по милост Божия 
и под влияние на св. Нина приел кръщение, писал за хитона и 
за кожуха на пророк Илия, който бил скрит недалеч от хитона 
Господен: „Собственоръчно го сложихме – казваше моят баща, – 
под едни камъни, на тайно място, където трябва и да остане до 
времето, определено от Самия Бог. Често св. Нина ме молеше да 
разбера от баща си мястото, където се пази хитонът Господен. 
На моите питания за това той отговаряше все същото, което 
казваха и другите, а именно: че хитонът се пази под кедъра, където 
народът често възнася хвала на Господа.  Това място наистина е 
подножието на видяната от Яков стълба, стигаща до небето.” 

Стволът на този свещен кедър бил използван за 
построявянето на главния храм на Грузия – „Светицховели”, 
което в превод от грузински означава „Животворящ Стълб“. 
Той е издигнат над гроба на св. Сидония. В него е скрит и 
кожухът на пророк Илия. В храма, който е вече на хиляда 
години, се намират много велики светини. Това е духовното 
сърце на Грузия, а благодатта, която изхожда от него, дава на 
народа духовна сила и защита.

На 14 октомври хора от цяла Грузия и от цял свят идват, 
за да се поклонят на тази велика светиня – хитона Господен. 
Те пристигат отвсякъде, с велика радост и надежда, мнозина 
идват пеша… Тогава народът се обединява чрез Христова 
любов. И споменът за св. Сидония стопля душите. Всеки 
в сърцето си идва със своите прошения; и тогава започва да 
прилича на тази евангелска жена, която в тайната на душата 
си мечтаела за изцеление, само да се докосне до дрехата 
на Спасителя… И те го получават. Защото нашият Господ 
„Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки.” (Евр. 13:8) Само 
вярвай в тази помощ с цялото си сърце и се надявай. Даже ако 
ще са нужни много години. Амин.

Тамара Манелашвили
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ИСТОРИЯТА ЗА ЦАРИЦАТА НА ЦАРИЦИТЕ, ПРЕКРАСНАТА ТАМАР
Била 1166 година от Рождество Христово. В древната столица 

на Грузия – Мцхета – на цар Георги III и осетинската царица 
Бурдухан им се родила дъщеря – прекрасната Тамар. За силата 
и мъжеството ѝ грузинският народ я наричал Цар Тамар, а не 
царица Тамара. Животът ѝ бил възпят в легендите и преданията 
на много народи по света, и името ѝ става символ на човечност 
и милосърдие, на християнско отношение към хората. Особено 
към бедни и злочести.

„Лъвът се познава по ноктите си, а  
Тамар – по делата си”, писал по-късно 
летописецът.

Светата благоверна царица Тамар 
била единствена дъщеря на цар Георги 
III. От ранно детство започнали да я 
подготвят за управлението на голямата 
страна. Възпитавали в нея чувство на 
огромна отговорност пред Бога, хората и 
Отечеството, като знаели, че ѝ предстои да 
вземе в свои ръце властта и да управлява 
обширната държава, която оставил на 
народа си нейният велик прадядо – свети 
Давид, наречен от благодарните потомци 
Строителя.

В летописите се казва, че самото 
възцаряване на Тамар било предсказано 
от нейната майка – царица Бурдухан, 
в пророчески сън. Сънувала царицата, 
че Тамар сяда с цялото си великолепие 
и красота, в блестяща слава, увенчана с 
корона, на трона на грузинските царе.

„Покров мощен стани за немощните, 
защита силна – за слабите, сразявай противящите се и властвай, 
дивна, от край до край.” Това ѝ завещала нейната майка, добрата 
Бурдухан. С възцаряването на Тамар ще настъпи Златният 
век на Грузия, държавата ще се простира от Понт до Гурган 
(Каспий) и от Спери (Трапезунд Карски) до Дербент. Титулът 
на царица Тамар бил „Цар на Царете и Цариците, абхазите, 
картавелите, раните, аланите (овсите) [съвременните осетини – б. 
р.], кахетите и армените, Ширванша и Шахинша, владетел на целия 
Изток и Запад.“ Нататък следвало: „…Слава на Мира и Вярата, 
донесени от Месията.“ Тамара се възкачила на престола още 
съвсем млада и започнала за управлява народи, които към този 
момент наброявали около 12 милиона души. Милостива по 
сърце, тя обявила: „Ще съм баща за сираци и майка за вдовици.“ Със 
своите дела през целия си живот тя се стараела да спази своето 
обещание, дадено пред народа. За хората тя била справедлива 
майка, а пред лицето на Господа – света молитвеница. 

По време на управлението на царица Тамар Грузия 
трябвало да влиза в неравни битки, но и към враговете, които 
я ненавиждали, тя била милостива. Главното ѝ и непобедимо 
оръжие били вярата в Бога и нейното безгранично упование 
на Неговата всесилна мощ. На върховете в планините тя се 
стараела да слага кръстове, защото помнела, че Кръстът Христов 
е непобедимо оръжие за християните в борбата им с враговете – 
видими и невидими. И в двореца до разкошните ѝ покои имало 
една тайна килия за молитви. Тамар обличала власеница и 
коленопреклонно с горещи сълзи се молела на Господа за своята 
земя и за своя народ. Призовавала Неговата защита и помощ. И 
не била посрамена в своите надежди за Божествена защита. От 
най-ранни времена Грузия приела християнството, запечатала 
Христос в своята душа. Нейните царе, мнозина от които са 
причислени към лика на християнските мъченици, се стараели 
да помагат на манастирите в Палестина и Сирия, с което си 

навличали гнева на мюсюлманските владетели. В Палестина 
имало много земи, откупени от Грузия за построяване на 
храмове и манастири. И до сега в Светата земя в много храмове 
се виждат грузински надписи. По време на управлението на 
царица Тамар силите на мюсюлманските държави в Близкия 
Изток били обединени за война с Грузия. В тези битки участвал 
нейният верен мъж Давид, другар от нейните детски и юношески 

години. Безстрашен, той се оказвал пред 
войската. Тамара в такива времена свиквала 
народа и молела, всеки жител да се покае 
пред Бога за своите грехове, заради които, 
както тя смятала, Господ допускал да се 
случва такова нещо. Сама изпращала 
войската на война. Сама вървяла пред 
войниците, боса и с разпуснати коси в знак 
на дълбока скръб, държала кръст пред себе 
си и като се прощавала с тях, казвала с любов 
и непоколебима вяра: „Нека да не ви уплаши 
многочислеността на врага, надявайте се на 
силата на кръста. В битките се върши съд 
Божий.“ Докато се водели битките, Тамар и 
заедно с нея – народът, непрекъснато били в 
църквата и молели Бога за милост. В битката 
при Шамхор грузинската войска удържала 
блестяща победа. Главният трофей в тази 
битка била Шамхорската крепост, която се 
смятала за непревземаема… 

Царица Тамар се отличавала с рядко 
великодушие, и не само към обикновените 
хора, но и към най-злите си врагове, с 
дълбоко милосърдие било пълно нейното 

сърце и то се изливало на всеки, с когото я срещало Божието 
Провидение. Щедро обдарявала тя всички, които се нуждаели 
от нейната помощ. Не само от хазната взимала тя средства 
за милостиня, но и със собствените си ръце тъкала килими, а 
получените от продажбата пари отивали за нуждите на бедните 
хора. Тази добра царица се стараела да раздава милостиня със 
собствените си ръце. Веднъж, когато ѝ съобщили, че една бедна 
жена я чака и проси подаяние, Тамара в този момент слагала 
скъпоценно украшение, което не можело да се закопчее, и тя 
помолила да предадат на бедната жена да я почака. Но когато 
царица Тамар излязла с подаяние, жената вече я нямало. 
Разстроила се царицата, че не можала да даде милостиня на 
нуждаещ се човек и пожертвала това скъпоценно украшение, 
което я забавило да подаде милостиня, в църквата и с тази 
скъпоценност украсили иконата на Пресвета Богородица, която 
царицата безкрайно обичала и почитала. 

Благоверната царица Тамар мечтаела да посети Светата Земя. 
И не могла да направи това приживе. Има свидетелства, че тя 
може да е погребана в манастира на Честния Кръст в Йерусалим, 
който принадлежал на Грузинската православна църква. А в 
родината ѝ, в Грузия, никой не знаел истинското място, на което 
е погребана. От двореца изнесли 12 ковчега и ги погребали на 12 
места в Грузия, за да не могат враговете да осквернят и поругаят 
нейния гроб. Официално мястото, където е погребана, не е 
известно и до днес. В продължение на столетия в различни части 
на Грузия, в планините, са намирани богати женски гробници, 
но нито една от тях не била на света царица Тамар. 

Има едно трогателно предание, че когато жителите на Грузия 
вече нямат сили в борбата си с бедите и нещастията, когато люти 
изпитания настигнат Грузия, ако се покае грешният ѝ народ 
пред своя Господ, то ще стане царица Тамар от своята златна 
люлка, в която спи, и ще дойде отново, изпратена от Господа да 
утеши своя народ.

Лука Члаидзе


