
Ἁγία Νίνα ἡ φωτίστρια τῆς Γεωργίας 

  

 

Ἡ Γεωργία γνϊριςε πολὺ νωρὶσ τὸ χριςτιανιςμό. φμφωνα μὲ ἀρχαιότατθ 

παράδοςθ, τὸ ςπόρο τοῦ Εὐαγγελίου ς’ ἐκείνθ τὴν περιοχὴ ἔριξαν πρῶτοι οἱ ἅγιοι 

ἀπόςτολοι Ἀνδρζασ ὁ Πρωτόκλθτοσ καὶ ίμων ὁ Κανανίτθσ. 

Ἡ μεταςτροφι, πάντωσ, ὁλόκλθρου ςχεδὸν τοῦ λαοῦ τῆσ Γεωργίασ ςτὴ χριςτιανικὴ 

πίςτθ ἔγινε τὸν 4ο αἰϊνα ἀπὸ τὴν ἁγία Ἰςαπόςτολο Νίνα. 

Ἡ ἁγία Νίνα γεννικθκε ςτὰ τζλθ τοῦ 3ου αἰϊνα ςτὴν Καππαδοκία, ὅπου τότε 

κατοικοῦςαν πολλοὶ Γεωργιανοί. Ἦταν ςτενὴ ςυγγενισ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυροσ 

Γεωργίου τοῦ Σροπαιοφόρου, ςφμφωνα μάλιςτα μ’ ἕνα παλαιὸ χειρόγραφο ἦταν 

ξαδζλφθ του. 

Ὁ πατζρασ τῆσ Ζαβουλϊν, φθμιςμζνοσ ςτρατιωτικὸσ ςτὴν ὑπθρεςία τοῦ 

αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ, καὶ ἡ μθτζρα τθσ ωςάννα, ἀδελφι τοῦ ἐπιςκόπου 

Ἱεροςολφμων Ἰουβενάλιου, διακρίνονταν γιὰ τὴ βακιά τουσ εὐςζβεια. 

Ἔτςι, ἀπὸ τὸ εὐλογθμζνο αὐτὸ ηεῦγοσ προῆλκε ἕνασ ἐξίςου εὐλογθμζνοσ καρπόσ, ἡ 

μακαρία Νίνα. 

Ὅταν ἡ Νίνα.ἔγινε δϊδεκα χρόνων, πῆγε μὲ τοὺσ γονεῖσ τθσ ςτὰ Ἱεροςόλυμα. Ἐκεῖ ὁ 

πατζρασ τθσ Ζαβουλϊν, μὲ τὴ ςυγκατάκεςθ τῆσ ςυηφγου του καὶ τὴν εὐλογία τοῦ 

ἐπιςκόπου, ἀναχϊρθςε γιὰ ν’ ἀςκθτζψει ςτὴν ἔρθμο τοῦ Ἰορδάνθ. 

Ὁ ἀκριβὴσ τόποσ καὶ ὁ χρόνοσ τοῦ κανάτου του παρζμειναν ἄγνωςτοι. 

Ἡ ωςάννα, πάλι, τοποκετικθκε ἀπὸ τὸν ἐπίςκοπο ἀδελφό τθσ ὡσ διακόνιςςα ςτὸν 

ἱερὸ ναὸ τῆσ Ἀναςτάςεωσ, γιὰ νὰ φροντίηει τὶσ φτωχὲσ καὶ ἄρρωςτεσ γυναῖκεσ. 
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Σζλοσ, τὴν ἁγία Νίνα τὴν παρζδωςαν ςτὴν εὐλαβζςτατθ γερόντιςςα άρα-Νιοφόρα, 

τὴ Βθκλεεμίτιςςα, διακόνιςςα κι ἐκείνθ ςτὸν Πανάγιο Σάφο, γιὰ νὰ τὴν ἀνακρζψει 

«ἐν παιδείᾳ καὶ νουκεςίᾳ Κυρίου» (Ἐφ. 6,4). 

Ἡ άρα-Νιοφόρα γνϊριηε ςὲ βάκοσ τὶσ χριςτιανικὲσ ἀλικειεσ καὶ μιλοῦςε 

ἀκατάπαυςτα ςτὴ μικρὴ Νίνα γιὰ τὸ ςωτθριῶδεσ ἔργο τοῦ Θεανκρϊπου ςτὴ γῆ, γιὰ 

τὰ Πάκθ καὶ τὴν Ἀνάςταςι Σου. Καὶ ἡ ἁγία τὴν ἄκουγε μὲ πολὺ ηῆλο, «διετιρει 

πάντα τὰ ριματα ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆσ» (Λουκ. 2, 51), μελετοῦςε κακθμερινὰ 

τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ φλεγόταν ἀπὸ ἀγάπθ γιὰ τὸν Χριςτὸ καὶ πόκο γιὰ τὴ ςωτθρία 

τῶν ἀνκρϊπων. 

Κάποτε, κακὼσ διάβαηε ςτὸ Εὐαγγζλιο γιὰ τὴ ταφρωςθ τοῦ Κυρίου, ἡ ςκζψθ τθσ 

ςτάκθκε ςτὸν ἄρραφο χιτϊνα Σου (Ἰω. 19, 23-24). 

—Σί ἀπζγινε ἄραγε αὐτὴ ἡ πορφφρα; ρϊτθςε ἡ ἁγία τὴ άρα-Νιοφόρα. 

—Γνωρίηουμε ἀπὸ τὴν παράδοςθ, ἀποκρίκθκε ἡ γερόντιςςα, ὅτι βρίςκεται ςτὴν 

πόλθ Μτςχζτα, πρωτεφουςα τῆσ Γεωργίασ. Μεταφζρκθκε ἐκεῖ ἀπὸ ἕναν Ἑβραῖο, τὸ 

ραββίνο τῆσ Μτςχζτα Ἐλιόη, ςτὸν ὁποῖο παραδόκθκε ἀπὸ τὸ ςτρατιϊτθ ποφ τὴν 

κζρδιςε ςτὴν κλιρωςθ, κάτω ἀπὸ τὸ ταυρό. Οἱ κάτοικοι ὅμωσ τῆσ χϊρασ αὐτῆσ 

παραμζνουν μζχρι ςιμερα βυκιςμζνοι ςτὸ ςκοτάδι τῆσ εἰδωλολατρίασ. 

Σὰ λόγια ἐκεῖνα χαράχκθκαν βακιὰ ςτὴν καρδιὰ τῆσ Ἁγίασ. Ἀπὸ τότε προςευχόταν 

νφχτα-μζρα ςτὴν Παναγία: 

—Ἀξίωςζ με, Δζςποινα, νὰ πάω ςτὴ Γεωργία, γιὰ νὰ προςκυνιςω τὸ χιτϊνα τοῦ 

Τἱοῦ ςου καὶ 

νὰ κθρφξω ἐκεῖ τὸ ὄνομά Σου! 

Καὶ μία νφχτα ἡ Θεοτόκοσ ἐμφανίςκθκε ςτὸν ὕπνο τθσ καὶ τῆσ εἶπε: 

—Πιγαινε ςτὴ Γεωργία, κιρυξε τὸ Εὐαγγζλιο τοῦ Χριςτοῦ, καὶ μὴ φοβᾶςαι! Ἐγὼ κὰ 

εἶμαι ἡ ςκζπθ ςου! 

Γιὰ νὰ τὴν ἐνκαρρφνει, μάλιςτα, τῆσ ἔβαλε ςτὸ χζρι ἕνα ςταυρὸ ἀπὸ κλθματόβεργεσ 

καὶ πρόςκεςε: 

—Πάρε τοῦτον τὸ ςταυρό. Θὰ ςὲ προςτατεφει ἀπ’ ὅλουσ τοφσ ὁρατοὺσ καὶ 

ἀόρατουσ ἐχκροφσ. Μὲ τὴ δφναμι του κὰ ὁδθγιςεισ τὴ χϊρα τῆσ Γεωργίασ ςτὴν 

πίςτθ τοῦ Τἱοῦ μου,«ὃσ πάντασ ἀνκρϊπουσ κζλει ςωκῆναι καὶ εἰσ ἐπίγνωςιν 

ἀλθκείασ ἐλκεῖν» (Αϋ Σιμ. 2, 4). 

Ἡ Ἁγία ξφπνθςε, καὶ εἶδε ςτὰ χζρια τθσ τὸν καυμαςτὸ ἐκεῖνο ςταυρό! Ἀφοῦ τὸν 

ἀςπάςκθκε μὲ δάκρυα, ἔκοψε μία τοφφα ἀπὸ τὰ μαλλιά τθσ καὶ τὴν τφλιξε ὁλόγυρά 

του. 



Ὕςτερα ἔτρεξε νὰ βρεῖ τὸ κεῖο τθσ ἐπίςκοπο Ἰουβενάλιο, ποφ, ἀκοφγοντασ γιὰ τὴν 

ἐμφάνιςθ καὶ τὴν ἐντολὴ τῆσ Θεοτόκου, ἔδωςε ςτὴν ἀνθψιὰ του τὴν εὐλογία νὰ 

κθρφξει τὸ Εὐαγγζλιο ςτὴ μακρινὴ Γεωργία. 

Μετὰ ἀπὸ πολλὲσ περιπζτειεσ καὶ ἀφοῦ διζςχιςε τὴν Ἀρμενία, ςτὴν πρωτεφουςα 

τῆσ ὁποίασ Βαγαρςαπὰτ παρακολοφκθςε τὸ φρικτὸ μαρτφριο τῆσ ἁγίασ Ριψιμίασ καὶ 

ἄλλων τριανταπζντε παρκζνων (ἡ μνιμθ τουσ ἑορτάηεται ςτὶσ 30 επτεμβρίου), ἡ 

ἁγία Νίνα ἔφταςε, τὸ 315 μ. Χ., ςτὶσ ὄχκεσ τοῦ ποταμοῦ Κοφρ. Κατάκοπθ καὶ 

ὁλομόναχθ, κακὼσ ἦταν, ςὲ μία ξζνθ χϊρα, ἔνιωςε νὰ δειλιάηει. Ἕνα κεϊκὸ ὅραμα, 

ὅμωσ, τῆσ ἀναπτζρωςε τὸ ἠκικό. Μὲ νζο ἐνκουςιαςμὸ ςυνζχιςε τὴν πορεία τθσ. 

Σράβθξε γιὰ τὴ Μτςχζτα, ἀκολουκϊντασ τὸ δρόμο ποὐ τῆσ ἔδειξαν κάποιοι βοςκοί. 

τὴν πρωτεφουςα τῆσ χϊρασ ἡ Ἁγία βρζκθκε τὴν ἡμζρα ποφ ὁλόκλθροσ ὁ λαόσ, μὲ 

ἐπικεφαλῆσ τὸ βαςιλιὰ Μιριᾶν (265-342 μ. Χ), εἶχε ςυγκεντρωκεῖ ς’ ἕνα βουνό, 

ἀπζναντι ἀπὸ τὴν πόλθ, γιὰ νὰ προςφζρει κυςίεσ ςτὸ ἀνκρωπόμορφο εἴδωλο 

Ἀρμάη. Κατευκφνκθκε καὶ ἐκείνθ πρὸσ τὸ βουνό. Κρυμμζνθ ςτὸ κοίλωμα ἑνὸσ 

βράχου, παρακολουκοῦςε τὶσ εἰδωλολατρικὲσ τελετζσ. Καὶ κάποια ςτιγμι, κακὼσ 

ἤχθςαν οἱ ςάλπιγγεσ καὶ τὰ πλικθ ἔπεςαν ςτὴ γῆ γιὰ νὰ προςκυνιςουν τὸ Ἀρμάη, ἡ 

καρδιὰ τῆσ Ἁγίασ ἄναψε ἀπὸ κεῖο ηῆλο. 

ικωςε τὰ μάτια τθσ ςτὸν οὐρανὸ καὶ προςευχικθκε κερμά: 

—Παντοδφναμε Θεζ! Ὁδιγθςε τὸ λαὸ αὐτὸ ςτὴ γνϊςθ ου! φντριψε τὰ εἴδωλα! 

Ἐλευκζρωςε τοῦτεσ τὶσ ψυχὲσ ἀπὸ τὴν ἐξουςία τοῦ διαβόλου!… 

Σὴν ἴδια ςτιγμὴ ὁ ὁλοκάκαροσ οὐρανὸσ ςκοτεινίαςε. Μαῦρα ςφννεφα πλθςίαςαν μὲ 

τρομερὴ ταχφτθτα ἀπὸ τὴ δφςθ καὶ ςτάκθκαν ἀκριβῶσ πάνω ἀπὸ τὸν 

εἰδωλολατρικὸ ναό. 

Ξζςπαςαν τότε βροντζσ, ἀςτραπὲσ καὶ δυνατὴ ἀνεμοκφελλα. Μζςα ςὲ ἐλάχιςτθ ὥρα 

ὁ ναὸσ γκρεμίςτθκε καὶ τὸ εἴδωλο Ἀρμὰη ἔγινε ςυντρίμμια. Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴ 

κεομθνία ὁ ἥλιοσ ἔλαμψε πάλι λαμπρότεροσ ἀπὸ πρίν! Ἦταν 6 Αὐγοφςτου, ἡ ἡμζρα 

τῆσ Μεταμορφϊςεωσ τοῦ ωτῆροσ, καὶ τὸ καβϊρειο φῶσ, ἀςτράφτοντασ γιὰ πρϊτθ 

φορὰ ςτὴ Γεωργία, ςκόρπιςε τὸ εἰδωλολατρικὸ ςκοτάδι. Ἀπὸ τότε ὁ βαςιλιὰσ 

Μιριᾶν καὶ ὁ λαὸσ του ἔχαςαν τὴν πίςτθ τουσ ςτὴ δφναμθ τοῦ Ἀρμὰη καὶ ἄρχιςαν νὰ 

ἀναρωτιοῦνται τί ςθμεῖο ἦταν ἐκεῖνο ποῦ ἔγινε καὶ τί προμθνοῦςε γιὰ τὸ μζλλον.τὴ 

Μτςχζτα τϊρα ἡ Ἁγία, κακὼσ περνοῦςε μπροςτὰ ἀπὸ τὸν βαςιλικὸ κῆπο, εἶδε τὴ 

γυναίκα τοῦ κθπουροῦ, ποφ τὴν ἔλεγαν Ἀναςταςία, νὰ τρζχει κοντά τθσ καὶ νὰ τὴν 

καλεῖ ςτὸ ςπίτι τθσ. ὰν νὰ τὴ γνϊριηε ἀπὸ παλιά, ςὰν νὰ τὴν περίμενε. Ὁ Θεὸσ τὴν 

εἶχε φωτίςει, γιὰ νὰ βοθκιςει τὴν Ἁγία ςτὸ ξεκίνθμα τοῦ ἔργου τθσ. 

Ἡ Ἁγία ἀκολοφκθςε τὴν Ἀναςταςία ὡσ τὸ ςπίτι τθσ, ὅπου τόςο ἡ ἴδια ὅςο καὶ ὁ 

ἄνδρασ τθσ ὄχι μόνο τὴν φιλοξζνθςαν μὲ πολλὴ ἀγάπθ, ἀλλὰ καὶ τὴν παρακάλεςαν 

νὰ μείνει μαηί τουσ ςὰν ἀδελφι, γιατί ἦταν ἄτεκνοι καὶ τοὺσ ἔκλιβε ἡ μοναξιά. 



Ἐκείνθ δζχτθκε, καὶ ὁ κθπουρόσ, ςφμφωνα μὲ τὴν ἐπικυμία τθσ, τῆσ ἔχτιςε ἕνα 

κελάκι ςὲ μία ἄκρθ τοῦ κιπου. 

τὴ κζςθ αὐτὴ -μζςα ςτὸν περίβολο τϊρα τῆσ γυναικείασ μονῆσ αμτάβρ- εἶναι 

κτιςμζνο ςιμερα ἕνα παρεκκλιςι πρὸσ τιμὴν τῆσ ἁγίασ Νίνασ. 

Ἡ ἁγία τοποκζτθςε ςτὸ κελὶ τθσ τὸ ςταυρὸ ποφ τῆσ εἶχε δϊςει ἡ Θεοτόκοσ, καὶ 

περνοῦςε τὶσ ἡμζρεσ καὶ τὶσ νφχτεσ τθσ μὲ προςευχὲσ καὶ δειςεισ, μὲ πνευματικὲσ 

ἀςκιςεισ καὶ καφματα. Σὸ πρῶτο καῦμα ποφ ἐπιτελζςκθκε μὲ τὴν προςευχὴ τῆσ 

μακαρίασ Νίνασ ἦταν ἡ κεραπεία τῆσ Ἀναςταςίασ, ποφ ἀπὸ ςτείρα ἔγινε πολφτεκνθ 

καὶ καλλίτεκνθ μθτζρα. 

Καὶ οἱ πρῶτοι Γεωργιανοὶ ποφ πίςτεψαν ςτὸν Χριςτὸ ἦταν τὸ τίμιο ἐκεῖνο ηεῦγοσ 

ποφ περιζκαλψε τὴν Ἁγία. 

Κάποια μζρα μία γυναίκα, κρατϊντασ ςτὰ χζρια τὸ ἑτοιμοκάνατο παιδί τθσ, 

τριγυρνοῦςε μὲ γοερὸ κρῆνο ςτοὺσ δρόμουσ τῆσ πόλθσ καὶ ηθτοῦςε ἀπ’ ὅλουσ 

βοικεια. 

Ἡ ἁγία Νίνα πῆρε τὸ παιδί, τὸ ἔβαλε ςτὸ ἀχυρόςτρωμά τθσ, προςευχικθκε, τὸ 

ςταφρωςε μὲ τὸ ςταυρὸ τῆσ Θεοτόκου καὶ τὸ παρζδωςε ςτὴ μθτζρα του 

κεραπευμζνο. 

Σὸ καῦμα διαδόκθκε ἀπὸ ςτόμα ςὲ ςτόμα. Ἀπὸ τότε ἡ Ἁγία ἄρχιςε νὰ κθρφςςει 

δθμόςια τὸ Εὐαγγζλιο καὶ νὰ καλεῖ τοὺσ Γεωργιανοὺσ ςὲ μετάνοια. Ἡ εὐςζβεια, ἡ 

δικαιοςφνθ καὶ ἡ ἀκεραιότθτα τῆσ ηωῆσ τθσ ἔγιναν ςὲ ὅλουσ γνωςτζσ. Πολλοί, καὶ 

προπαντὸσ γυναῖκεσ, τὴν πλθςίαηαν, ἄκουγαν ἀπὸ τὰ μελίρρυτα χείλθ τθσ τὴ νζα 

διδαςκαλία γιὰ τὴ βαςιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ ἀςπάηονταν τὴ χριςτιανικὴ πίςτθ. 

Ἀνάμεςα ς’ αὐτὲσ τὶσ γυναῖκεσ ἦταν καὶ ἡ ιδωνία, κυγατζρα τοῦ ἀρχιςυνάγωγου 

τῶν Ἑβραίων τῆσ Καρτάλθσ Ἀβιάκαρ, κακὼσ καὶ ἄλλεσ ἔξι Ἑβραῖεσ. φντομα πίςτεψε 

καὶ ὁ ἴδιοσ ὁ Ἀβιάκαρ, ὅταν ἄκουςε πῶσ ἑρμινευε ἡ Ἁγία τὶσ ἀρχαῖεσ προφθτεῖεσ 

γιὰ τὸν Μεςςία καὶ πῶσ ἐκπλθρϊκθκαν οἱ προφθτεῖεσ αὐτὲσ ςτὸ πρόςωπο τοῦ 

Ἰθςοῦ. 

Ἀπὸ τὸν Ἀβιάκαρ ἔμακε ἡ ἁγία Νίνα ὅτι, ςφμφωνα μὲ παλαιὰ ἑβραϊκὴ παράδοςθ, ὁ 

χιτϊνασ τοῦ Κυρίου ἦταν καμμζνοσ μαηὶ μὲ τὴν ἀδελφι του ραββίνου Ἐλιόη, 

ιδωνία, κάτω ἀπὸ τὸν βακυςκιοκζδρο, ποφ ὑψωνόταν ςτὸ κζντρο τοῦ βαςιλικοῦ 

κιπου. Ἀπὸ τότε ἄρχιςε νὰ πθγαίνει τὶσ νφχτεσ καὶ νὰ προςεφχεται κάτω ἀπ’ τὰ 

κλαδιὰ τοῦ μεγάλου δζντρου. 

Ὑπερφυςικὰ ὁράματα, ποφ εἶδε ἐκεῖ, τὴν ἔπειςαν γιὰ τὴν ἱερότθτα τοῦ τόπου. 



τὸ μεταξὺ ἡ δοφλθ τοῦ Θεοῦ κιρυςςε ἀκατάπαυςτα τὴν ἀλθκινὴ πίςτθ. 

Κακοριςτικζσ, ὅμωσ, γιὰ τὴ μεταςτροφὴ τοῦ γεωργιανοῦ λαοῦ ἦταν οἱ κεραπεῖεσ 

τῶν βαςιλζων Μιριᾶν καὶ Νάνασ. 

Πρϊτθ ἡ βαςίλιςςα Νάνα, γυναίκα ςκλθρὴ καὶ εἰδωλολάτριςςα φανατικι, 

ἀρρϊςτθςε βαριὰ καὶ κινδφνευε νὰ πεκάνει. Οἱ γιατροὶ δὲν μποροῦςαν νὰ τῆσ 

προςφζρουν τίποτα. 

Σότε κάποιεσ φίλεσ τθσ τὴ ςυμβοφλεψαν νὰ ηθτιςει τὴ βοικεια τῆσ ξζνθσ Νίνασ, 

ποφ μὲ τὴν ἐπίκλθςθ τοῦ Θεοῦ τθσ κεραπεφει κάκε ἀςκζνεια. Πράγματι, ἡ 

ἀπελπιςμζνθ βαςίλιςςα κατζφυγε ςτὴ Νίνα, ποφ μὲ τὴ χάρθ τοῦ Κυρίου τῆσ χάριςε 

τὴν ὑγεία τθσ. Ἐπιςτρζφοντασ ςτὸ παλάτι ἡ βαςίλιςςα, ὁμολόγθςε μὲ παρρθςία, 

μπροςτὰ ςτὸ βαςιλιὰ Μιριᾶν, ὅτι ὁ Χριςτὸσ εἶναι ὁ ἀλθκινὸσ Θεόσ. Ἀργότερα, ἀφοῦ 

διδάχκθκε τὶσ χριςτιανικὲσ ἀλικειεσ ἀπὸ τὴν ἁγία Νίνα, βαπτίςκθκε καὶ ἔγινε κερμὴ 

χριςτιανι. Μετὰ τὸ κάνατό τθσ, μάλιςτα, ὁ λαὸσ τὴν ἀνακιρυξε ἁγία. Ἡ μνιμθ τθσ 

ἑορτάηεται τὴν 1θ Ὀκτωβρίου. 

Ὁ βαςιλιάσ, ὡςτόςο, ὄχι μόνο ἀρνιόταν πειςματικὰ νὰ πιςτζψει ςτὸν Χριςτό, μὰ καὶ 

ἀπειλοῦςε ὅτι κὰ κανάτωνε τὴ Νίνα καὶ κὰ ἐξολόκρευε ὅλουσ τοφσ χριςτιανοὺσ τοῦ 

βαςιλείου του. Ὥςπου μία μζρα, κακὼσ κυνθγοῦςε ςτὰ δάςθ τοῦ Μουρχᾶν, εἴκοςι 

χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά τῆσ Μτςχζτα, ξαφνικὰ καὶ ἀναπάντεχα 

τυφλϊκθκε! Ἔντρομοσ, ἄρχιςε νὰ ἐπικαλεῖται τοὺσ κεοφσ του, χωρὶσ ὅμωσ 

ἀποτζλεςμα. Πάνω ςτὴν ἀπελπιςία του, κυμικθκε τὸ Θεὸ τῆσ Νίνασ καὶ ηιτθςε τὴ 

βοικειά Σου. Ἀμζςωσ ξαναβρῆκε τὸ φῶσ του! 

υγκλονιςμζνοσ καὶ ὁλόχαροσ, ὕψωςε τὰ χζρια του ςτὸν οὐρανὸ καὶ κραφγαςε μὲ 

δάκρυα: 

—Θεὲ τῆσ Νίνασ! Ἐςὺ εἶςαι ὁ μόνοσ ἀλθκινὸσ Θεόσ. Ὁμολογῶ καὶ δοξάηω τὸ ὄνομά 

ου! 

Σὸ καυμαςτὸ ἐκεῖνο γεγονὸσ ςυνζβθ ςτὶσ 6 Μαΐου τοῦ 319. 

Μόλισ ἐπζςτρεψε ςτὴν πόλθ ὁ βαςιλιάσ, ἔτρεξε κι ἔπεςε ςτὰ πόδια τῆσ Ἁγίασ: 

—Ὢ μθτζρα μου! τῆσ εἶπε. Δίδαξζ με καὶ ἀξίωςζ με νὰ ἐπικαλοῦμαι τὸ ὄνομα τοῦ 

μεγάλου Θεοῦ ςου καὶ ωτιρα μου! 

Ἔτςι ὁ Μιριᾶν ἔγινε ὁ Μζγασ Κωνςταντῖνοσ τῆσ Γεωργίασ. Ὁ Κφριοσ τὸν εἶχε διαλζξει 

γιὰ χειραγωγὸ τῶν Γεωργιανῶν πρὸσ τὴ μοναδικὴ ἀλικεια. 

Ἀμζςωσ ἔςτειλε πρεςβεία ςτὸ Βυηάντιο καὶ ηιτθςε ἕναν ἐπίςκοπο καὶ ἱερεῖσ, γιὰ νὰ 

κατθχιςουν καὶ νὰ βαπτίςουν τὸ λαό του. τὸ μεταξὺ ἡ ἁγία Νίνα τοὺσ προετοίμαηε 

γιὰ τὸ ἅγιο βάπτιςμα μὲ τὶσ ἱερὲσ διδαχζσ τθσ. 



Ὥςπου νὰ ἔρκουν οἱ κλθρικοί, ὁ Μιριᾶν ςκζφτθκε νὰ οἰκοδομιςει ἕναν χριςτιανικὸ 

ναό. Ἡ ἁγία του ὑπζδειξε νὰ τὸν καταςκευάςει μζςα ςτὸν βαςιλικό του κῆπο, καὶ 

μάλιςτα ςτὸ ςθμεῖο ὅπου ὑψωνόταν ὁ γνωςτὸσ κζδροσ. 

Ὁ κζδροσ κόπθκε καὶ ἀπὸ τὰ ἔξι κλαδιὰ του ἔγιναν ἰςάρικμοι ςτφλοι, ποφ 

τοποκετικθκαν ςὲ κατάλλθλα ςθμεῖα τοῦ οἰκοδομιματοσ. Μὲ Θεία οἰκονομία, 

ὅμωσ, ὁ ἕβδομοσ ςτφλοσ, ποφ ἦταν καμωμζνοσ ἀπὸ τὸν κορμὸ τοῦ δζντρου καὶ 

προοριηόταν γιὰ τὴ βάςθ τοῦ ναοῦ, δὲν μποροῦςε μὲ κανζνα τρόπο νὰ μετακινθκεῖ. 

Ἀπὸ τὸ κάτω μζροσ του, μάλιςτα, ἄρχιςε νὰ τρζχει εὐωδιαςτὸ καὶ ἰαματικὸ μφρο, 

ποφ κεράπευε ὅςουσ ἄρρωςτουσ πρόςτρεχαν ἐκεῖ καὶ χρίονταν μὲ πίςτθ. 

Πλικθ λαοῦ ςυνζρρεαν ςτὸν καυματουργὸ ςτφλο, καὶ ὁ βαςιλιὰσ ἔδωςε ἐντολὴ νὰ 

καταςκευαςκεῖ ὁλόγυρά του μία περίφραξθ. τὸ μεταξὺ ὁλοκλθρϊκθκε καὶ ἡ 

ἀνζγερςθ τοῦ πρϊτου ναοῦ ςτὴ Γεωργία, ποφ ἦταν ξφλινοσ -ςιμερα, μετὰ ἀπὸ 

ἀνακαταςκευι του, εἶναι πζτρινοσ- καὶ ἀφιερϊκθκε ςτοὺσ ἁγίουσ Ἀποςτόλουσ. Ὁ 

λαὸσ ὅμωσ τὸν ὀνόμαςε κοινὰ «βετιτςχόβελι» (= ἅγιοσ τῦλοσ). 

Ἤδθ οἱ ἀπεςταλμζνοι τοῦ Μιριᾶν εἶχαν γίνει δεκτοὶ μὲ μεγάλεσ τιμὲσ ἀπὸ τὸν Μζγα 

Κωνςταντῖνο, ποφ τοὺσ ἔςτειλε πίςω ςτὴν πατρίδα τουσ μὲ πλοφςια δῶρα καὶ μὲ τὸν 

ἀρχιεπίςκοπο Ἀντιοχείασ Εὐςτάκιο (+337μ. Χ.), δφο ἱερεῖσ, τρεῖσ διακόνουσ καὶ τὰ 

ἀπαραίτθτα γιὰ τὴ Θεία λατρεία ςκεφθ καὶ εἴδθ. 

Μὲ διαταγὴ τοῦ Μιριᾶν ἦρκαν ςτὴν πρωτεφουςα ὅλοι οἱ διοικθτὲσ τῶν ἐπαρχιῶν, οἱ 

ςτρατθγοὶ καὶ οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ κράτουσ. ’ ἕνα βαπτιςτιριο, κοντὰ ςτὴ γζφυρα 

τοῦ ποταμοῦ Κοφρ, ὁ ἀρχιεπίςκοποσ Εὐςτάκιοσ βάπτιςε πρῶτα τὸ βαςιλικὸ ηεῦγοσ 

καὶ ςτὴ ςυνζχεια τοὺσ ἄρχοντεσ. Γι’ αὐτὸ τὸ μζροσ ἐκεῖνο ὀνομάηεται ἀπὸ τότε 

«Μταβάρτα ανατλάβι», δθλαδὴ «Κολυμβικρα Μεγιςτάνων». 

Λίγο πιὸ κάτω οἱ δφο ἱερεῖσ βάπτιηαν τὸ λαό, ποφ εἶχε προετοιμαςκεῖ καὶ πιςτζψει 

ἀπὸ τὸ κιρυγμα καὶ τὰ καφματα τῆσ ἁγίασ Νίνασ. Ἀπὸ τοὺσ Ἑβραίουσ τῆσ Μτςχζτα 

βαπτίςκθκαν ὁ Ἀβιάκαρ μὲ ὅλουσ τοφσ οἰκείουσ του καὶ πενιντα ἀκόμθ ἑβραϊκὲσ 

οἰκογζνειεσ. 

Μὲ τὴ βοικεια τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀρχιεπίςκοποσ Εὐςτάκιοσ καὶ ἡ ἁγία Νίνα φϊτιςαν 

μζςα ςὲ μερικὰ χρόνια ὁλόκλθρθ ςχεδὸν τὴ χϊρα τῆσ Γεωργίασ. Ὕςτερα ὁ 

ἀρχιεπίςκοποσ, ἀφοῦ χειροτόνθςε ὡσ ἐπίςκοπο τῆσ χϊρασ τὸν πρεςβφτερο Ἰωάννθ, 

ἐπζςτρεψε ςτὴν Ἀντιόχεια. 

Ἡ ἁγία Νίνα, ἀποφεφγοντασ τὴ δόξα καὶ τὶσ τιμὲσ τοῦ βαςιλιᾶ καὶ τοῦ λαοῦ, 

κατζφυγε ςὲ μία ὀρεινὴ περιοχι, ςτὶσ πθγὲσ τοῦ ποταμοῦ Ἄραγβι, ὅπου ἑτοιμαηόταν 

μὲ προςευχὲσ καὶ νθςτεῖεσ γιὰ νζουσ ἀποςτολικοὺσ ἀγῶνεσ. Πράγματι, ἀφοῦ κιρυξε 

τὸν Χριςτὸ ςτοὺσ ςκλθροτράχθλουσ ὀρεςίβιουσ κατοίκουσ τοῦ Καυκάςου, τοὺσ 

ὁποίουσ βάπτιςε ὁ ςυνεργάτθσ τθσ πρεςβφτεροσ Ἰάκωβοσ, κατευκφνκθκε ςτὰ νότια 

τῆσ Καχζτθσ καὶ ἐγκαταςτάκθκε ςτὴν κωμόπολθ Μπόντμπε, τὸν τελευταῖο ςτακμὸ 



τῆσ ἐπίγειασ ηωῆσ καὶ τῶν ἁγίων κόπων τθσ. ὲ ςφντομο χρονικὸ διάςτθμα ἡ 

βαςίλιςςα τῆσ Καχζτθσ όντηε (= οφία), ἀκοφγοντασ τὸ κεόπνευςτο κιρυγμα τῆσ 

Ἁγίασ, πίςτεψε καὶ βαπτίςκθκε μαηὶ μὲ πλικθ λαοῦ. 

Σϊρα πιὰ ὁ Θεὸσ ἀποκάλυψε ςτὴν πιςτὴ ἀπόςτολό Σου ὅτι πλθςίαηε τὸ τζλοσ τθσ. 

Εἰδοποίθςε ἀμζςωσ μὲ γράμμα τὸν βαςιλιὰ Μιριᾶν, ποφ κατζφκαςε ταχφτατα μὲ 

τοὺσ αὐλικοφσ του καὶ τὸν ἐπίςκοπο Ἰωάννθ. Ἡ Ἁγία κοινϊνθςε ἀπὸ τὰ χζρια τοῦ 

ἐπιςκόπου καὶ ηιτθςε νὰ ταφεῖ ςτὸ φτωχικὸ καλφβι τθσ. Ὕςτερα παρζδωςε εἰρθνικὰ 

τὸ πνεῦμα τθσ ςτὸν Κφριο.Ἦταν τότε 67 ἐτῶν. 

Ὁ βαςιλιὰσ καὶ ὁ Ἐπίςκοποσ κζλθςαν νὰ μεταφζρουν τὸ τίμιο λείψανό τθσ ςτὸ ναὸ 

τῶν ἁγίων Ἀποςτόλων τῆσ Μτςχζτα καὶ νὰ τὸ κάψουν δίπλα ςτὸν ἱερὸ ςτφλο. 

Μὲ κανζνα τρόπο, ὅμωσ, δὲν μπόρεςαν νὰ μετακινιςουν τὸ ςῶμα τθσ. Ἔτςι τὸ 

ἔκαψαν ἐκεῖ, ςτὸ ταπεινὸ καλυβάκι τθσ, ςτὸ Μπόντμπε, ὅπωσ ἡ ἴδια τὸ ηιτθςε. 

Ἡ μακαρία Νίνα ςυγκαταρικμικθκε ςτὴ χορεία τῶν ἁγίων καὶ ἡ μνιμθ τθσ ὁρίςκθκε 

νὰ ἑορτάηεται ςτὶσ 14 Ἰανουαρίου, ἡμζρα τῆσ κοιμιςεϊσ τθσ. Ἡ Ἐκκλθςία τῆσ 

Γεωργίασ τὴν ἀνακιρυξε Ἰςαπόςτολο καὶ φωτίςτρια τῆσ χϊρασ. 

Πάνω ςτὸν τάφο τῆσ ἁγίασ κτίςκθκε ναὸσ ἀφιερωμζνοσ ςτὸ ςυγγενῆ τθσ 

μεγαλομάρτυρα Γεϊργιο. Ὁ ναὸσ ἐγκαινιάςκθκε ςτὰ χρόνια τοῦ γιοῦ καὶ διαδόχου 

τοῦ Μιριᾶν, τοῦ βαςιλιᾶ Μπακὰρ (342-364) καὶ ςϊηεται μζχρι ςιμερα. Ἀργότερα ς’ 

αὐτὸν τὸ χῶρο ἱδρφκθκε γυναικεία μονὴ ἀφιερωμζνθ ςτὴν ἁγία Νίνα. 

Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


