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Οι περισσότερες από τις βιογραφίες της Αγίας Brigid επικεντρώνονται σε διάφορα 
«μαγικά παραμύθια», γιατί είχε «κάνει θαύματα πιο πολλά και από τους κόκκους της άμμου ή τα 
αστέρια του Ουρανού».  Μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι μύθοι της Θεάς που 
ανακυκλώθηκαν από την Εκκλησία ή τους Ιρλανδούς συγγραφείς. Οι περισσότερες από τις 
ακόλουθες ιστορίες έχουν υιοθετηθεί από το «Martyrology of Donegal, A Calendar of the Saints 
of Ireland», του Michael O'Clery και το «A Book of  Saints and Wonders according to the Old 
Writings and the Memory of the People of Ireland», από την Lady Augusta Gregory. 

Πολλές ιστορίες τονίζουν την ικανότητα της Brigid να ταΐζει τους ανθρώπους. Αυτό μας 
θυμίζει το θαύμα του Ιησού με τα ψωμιά και τα ψάρια. Αν όμως αποδεχτούμε ότι η Αγία Brigid 
είναι πραγματικά η κόρη του Dagda, του Κέλτικου Θεόυ της Αφθονίας με το πάντα γεμάτο 
τσουκάλι, τότε απλώς η Brigid ακολουθούσε την οικογενειακή παράδοση. Άλλες ιστορίες 
δείχνουν τη μεγάλη της αγάπη για τα ζώα, και μερικές αποκαλύπτουν την αυστηρότερη πλευρά 
της. 
  

Γάλα και βούτυρο 
Ένας πρώιμος θρύλος λέει ότι Brigid ως παιδί στάλθηκε για να βοηθήσει τις υπηρέτριες 

με το άρμεγμα. Ήταν σημαντικό για το νοικοκυριό το γάλα να μετατραπεί σε βούτυρο. Η Brigid 
άρχισε να αρμέγει υπάκουα τα ζώα που της αναλογούσαν και μετά έδωσε όλο το γάλα της στους 
φτωχούς κατοίκους της περιοχής. Επειδή οι άλλες υπηρέτριες είχαν αρμέξει άφθονο γάλα, η 
μητέρα της τής το επέτρεψε. Όταν οι υπηρέτριες άρχισαν να φτιάχνουν βούτυρο, η νεαρή Brigid  
προσευχήθηκε για αφθονία. Προς μεγάλη έκπληξη όλων, το βούτυρο αυξήθηκε στο διπλάσιο από 
όσο θα μπορούσαν να περιμένουν! Η Brigid πήρε αμέσως το επιπλέον βούτυρο και το έδωσε και 
αυτό στους φτωχούς. 

Μια άλλη φορά περίπου επτά "σεβάσμιοι επίσκοποι" έρχονταν να επισκεφθούν την 
Brigid. Η μαγείρισσα της Brigid , μια γυναίκα με το αξέχαστο όνομα "Blathnet", είπε ότι δεν 
είχαν ροφήματα για να προσφέρουν στους άγιους αυτούς ανθρώπους. Αλλά τρεις φορές την ίδια 
μέρα, η Brigid μπόρεσε να αρμέξει τις αγελάδες της, και κάθε φορά της έδιναν (και τις τρεις 
φορές) την κανονική ποσότητα γάλακτος, μέχρις ότου όλα τα δοχεία του Leinster ξεχείλισαν και 
δημιούργησαν αυτό που, μέχρι και σήμερα, εξακολουθούμε να ονομάζουμε «Λίμνη του 
Γάλακτος». 
  

Το ξίφος του πατέρα της 
Όταν η Brigid είχε μεγαλώσει και ήταν νεαρή γυναίκα, επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα 

της, όπου η γενναιοδωρία της στους φτωχούς τον οδήγησε σύντομα σε δυσμένεια. Αν και η 
Brigid ήταν κόρη του, ήταν ακόμα σκλάβα, έτσι ο αρχηγός αποφάσισε τελικά να δώσει 
μια δραστική λύση. Αποφάσισε να την πουλήσει στον βασιλιά Dunlang του Leinster και 
ταξίδεψε μαζί της στο βασιλικό φρούριο. 

Όταν έφτασαν, ο πατέρας της τής είπε να μείνει στο άρμα ενώ μπήκε μέσα για να μιλήσει 
στον βασιλιά. Καθώς περίμενε η Brigid, ένας λεπρός περιπλανιόταν, ικετεύοντας. Η Brigid του 
έδωσε αμέσως το μόνο πράγμα που είχε κοντά της - το όμορφο σπαθί του πατέρα της. Ο 
έκπληκτος ζητιάνος δεν σταμάτησε για να σκεφτεί την καλή του τύχη, αλλά εξαφανίστηκε στο 
πλήθος της αγοράς με εκπληκτική ταχύτητα. 

Μέσα, ο Dubthach διαμαρτυρόταν στον Βασιλιά για τη Brigid: «Τίποτα δεν θα την 
εμποδίσει να πουλήσει τα αγαθά μου και να τα δώσει στους φτωχούς!» Τότε βγήκε έξω για να την 
φέρει μέσα, και ανάκαλυψε ότι το σπαθί του έλλειπε. Η αντίδρασή του δεν καταγράφεται αν και 
μπορούμε να φανταστούμε τους υπηρέτες να τρομάζουν με τα λόγια που ακούστηκαν μέσα στην 
αυλή. 

Μέσα, ο Βασιλιάς ρώτησε έξυπνα την Brigid: «Αν ήσουν υπηρέτρια μου, πόσα από τον 
πλούτο και τα ζωντανά μου θα ήσουν διατεθειμένη να δώσεις;» Μια ειλικρινής απάντηση ήρθε 
από μέρους της ευθύς αμέσως: «Ο Ιησούς μόνο ξέρει ότι αν είχα τον πλούτο σου, θα τα έδινα 
όλα». 

Λίγο σαστισμένος, αλλά εντυπωσιασμένος με την φιλανθρωπία της Brigid, ο Βασιλιάς 
την επαίνεσε στον πατέρα της, και τότε του είπε να την απελευθερώσει. Ο Βασιλιάς Dunlang, 
ωστόσο, δεν κάλεσε τη Brigid να μείνει στο σπίτι του. 

 
 



Konstantinos Samanos  Αγία Brigid: Οι Ιστορίες της 

www.wyrdwalkers-path.com 

Τα άμφια του Επισκόπου 
Η επιφύλαξη του Βασιλιά ήταν δικαιολογημένη. Η Brigid ήταν πάντα γενναιόδωρη με 

τους φτωχούς και θα τους έδινε ακόμα και τα ρούχα που φορούσε -ή και τα ρούχα κάποιου 
άλλου- δεν ήταν εκεί το πρόβλημα. Κάποτε έδωσε τα άμφια του Επισκόπου, τα «πολύτιμα και 
πλούσια ενδύματα» του επισκόπου Conleth, στους φτωχούς. Ευτυχώς, μέσα στην ίδια ώρα νέα 
άμφια με το ίδιο σχέδιο, υφή και χρώμα ήρθαν ως εκ θαύματος σε εκείνη μέσα «σε ένα βαγόνι με  
δύο άλογα». 

Η γενναιοδωρία των μοναχών δεν είναι τόσο απλή συνήθεια όσο φαίνεται. Μεταξύ των 
Κελτών, ήταν συνηθισμένο για τους ευγενείς να ανταλλάσσουν πλούσια δώρα μεταξύ των 
οικογενειών τους. Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο για την Αγία Brigid ήταν ότι μοιράστηκε τη 
γενναιοδωρία αυτή τόσο με τους φτωχούς όσο και με τους πλούσιους. Σε αυτό, δεν διαφέρει τόσο 
πολύ από το μετέπειτα σαξονικό μυθικό ήρωα, Ρομπέν των Δασών. 
 

Ένα θαύμα για ένα σκύλο 
Η Brigid έφτιαχνε λίγο μπέικον για σημαντικούς επισκέπτες, όταν ένας πεινασμένος και 

κακόμοιρος σκύλος "της χύμηξε για να φάει κρέας ." Φυσικά η Brigid δεν μπορούσε να αρνηθεί 
στο φτωχό ζώο, γι 'αυτό έκοψε ένα κομμάτι και το έδωσε στο "σκυλάκο" ... και στη συνέχεια ένα 
ακόμα ... και ένα ακόμα. Όταν αργότερα εξυπηρετούσε τους καλεσμένους της, το κρέας ήταν 
ολόκληρο, σαν να μην είχε κοπεί τίποτα από αυτό. Οι επισκέπτες είδαν το θαύμα και δήλωσαν ότι 
δεν άξιζαν να φάνε το ιερό κρέας, γι 'αυτό και δόθηκε στους φτωχούς. 
  

Επέστρεψε ένα μοσχάρι και ένα αργαλειό 
Κάποτε η Brigid ταξίδευε αργά το βράδυ και έτσι φιλοξενήθηκε από μια φτωχή γυναίκα, 

η οποία ήταν τόσο αποφασισμένη να είναι καλή οικοδέσποινα που σκότωσε το μόνο της 
μοσχάρι, και έσπασε τον αργαλειό της για να φτιάξει φωτιά για το μαγείρεμα. (Η φιλοξενία 
ήταν πολύ σημαντική για τους Ιρλανδούς). Όταν η Brigid ανακάλυψε τα άκρα στα οποία είχε 
φτάσει η οικοδέσποινα, ορκίστηκε να ανταμείψει τη γυναίκα για τη γενναιοδωρία της. Το πρωί, 
όταν έφυγε Η Brigid, η κυρία του σπιτιού ανακάλυψε ότι είχαν αντικατασταθεί τόσο το μοσχάρι 
όσο και ο αργαλειός. 
  

Μπύρα για το Πάσχα 
Οι χριστιανικές ιερές μέρες εορτάζονταν λίγο διαφορετικά τον πέμπτο αιώνα. Οι 

Ιρλανδικές εκκλησίες πίστευαν ότι το μαζικό σερβίρισμα μπύρας ήταν μια υπέροχη ιδέα. Στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας για τους εορτασμούς του Πάσχα, η Αγία Brigid προσφέρθκε 
εθελοντικά να φτιάξει το ποτό. Είχε στη διάθεσή της «μια τσιμπιά βύνης», αλλά ως εκ θαύματος η 
ποσότητα ήταν αρκετή για να εξυπηρετήσει τις κοινότητες δεκαοκτώ εκκλησιών για οκτώ 
ημέρες. Μια άλλη ιστορία λέει ότι το νερό του μπάνιου της Brigid μετατράπηκε σε μπύρα, οπότε 
πέρασε πολύ χρόνο στην μπανιέρα εκείνη την άνοιξη. Όπως και να χει, οι μύθοι υποδηλώνουν ότι 
η Αγία όχι μόνο έπινε ζύθο αλλά και ότι απολάμβανε την καλή παρασκευή του. 

 
Ο μανδύας της σε μια ηλιαχτίδα 

Κάποτε κατά τη διάρκεια μιας «υγρής περιόδου» η Brigid τάιζε το κοπάδι της σε ένα 
μακρινό χωράφι, και έπεσε σε μια μπόρα που τη μούσκεψε ως το κόκκαλο. Όταν τελικά έφτασε 
στο σπίτι με το μανδύα της, "η ταχύτητα των ματιών της επιβραδυνόταν" τόσο από το νερό που 
έρεε το πρόσωπό της, που μπέρδεψε μια ηλιαχτίδα με πάσσαλο και έριξε το μανδύα της εκεί για 
να στεγνώσει. Με μεγάλη έκπληξη , η ακτίνα φωτός υποστήριξε τον υγρό μανδύα της. Ένας 
επίσκοπος που παρατήρησε το περιστατικό - μερικοί λένε ότι ήταν ο διάσημος Άγιος Brendan ο 
Πλοηγός - εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Ένας υπηρέτης του προσπάθησε να ρίξει και αυτός το 
μανδύα του επίσκοπου στην ηλιαχτίδα, που όπως ήταν φυσικό έπεσε στο πάτωμα σε μια 
λακκούβα. 
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Ο τρόπος της με τα ζώα 
Η Brigid μπορούσε να διατάξει τις πάπιες να την πλησιάσουν, κάτι που θα έκαναν «με 

ταχύτητα και άμεση υπακοή». Στη συνέχεια, «η ευλογημένη παρθένα τις άγγιζε απαλά και τις 
αγκάλιαζε γλυκά .. ». και τους επέτρεπε να πετάξουν. Οι ικανότητές της δεν περιορίζονταν στις 
πάπιες. Μπορούσε να κάνει ωδικά πτηνά να κουρνιάζουν στο χέρι της, και στη συνέχεια «...άγγιζε 
απαλά τα κεφάλια τους με το ένα δάχτυλο, γελούσε και τους μιλούσε και όταν τους έλεγε να 
πετάξουν πάλι, αυτά έκαναν κύκλο γύρω της, τραγουδώντας με χαρά.» 

Ούτε οι χοίροι εξαιρούνταν από τα χαρίσματά της: μια φορά ένας αγριόχοιρος μπήκε 
στην αυλή του μοναστηριού, καθώς τον κυνηγούσαν κάποιοι κυνηγοί. Οι ιππείς στεκόντουσαν 
έξω από την πύλη και περίμεναν τις καλόγριες να τον βγάλουν έξω για να τον σκοτώσουν. 

Ωστόσο, ο νόμος εκείνες τις ημέρες ήταν ότι κάθε εγκληματίας θα μπορούσε να 
αναζητήσει καταφύγιο σε ιερό έδαφος. Η Brigid λυπήθηκε το εξαντλημένο ζώο και έστειλε 
μήνυμα προς τους κυνηγούς ότι ο χοίρος αξιώσε το ιερό δικαίωμα του καταφυγίου. Φώναζαν με 
έκπληξη και κάλπαζαν γύρω γύρω, διαμαρτυρόμενοι δυνατά ότι ήταν απλώς ένα ζώο και ότι οι 
χοίροι δεν είχαν δικαιώματα. Αλλά η Brigid επέμενε στα λόγια της και τελικά οι κυνηγοί 
έφυγαν. Εν τω μεταξύ, η Brigid ευλόγησε το φοβισμένο χοίρο και του έδωσε νερό, εκείνος 
παρέμεινε ήσυχος και προσαρμόστηκε με το κοπάδι των χοίρων της μονής για το υπόλοιπο της 
ζωής του. Η ιστορία του αγριόχοιρου αργότερα έγινε ο θρύλος του Triath Torc, του Βασιλιά των 
Κάπρων. 

  
Οι γυμνοί ζωοκλέφτες 

Ένας αγρότης και η οικογένειά του ήρθαν για να γιορτάσουν μια γιορτή με την Αγία 
Brigid, και όσο ήταν μακριά από το σπίτι του, κλέφτες έκλεψαν όλα τα βοοειδή τους. (Οι 
επιδρομές βοοειδών ήταν συνηθισμένες στην αρχαία Ιρλανδία, και εκείνοι που πραγματικά ήταν 
καλοί σε αυτό γίνονταν επικά ποιήματα.) 

Οι ζωοκλέφτες διαφεύγοντας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πλημμυρισμένο ποτάμι και ήταν 
αποφασισμένοι να κολυμπήσουν με τα ζώα στην απέναντι όχθη. Πρώτα οι άνδρες έβγαλαν τα 
ρούχα και τα όπλα τους για να τα κρατήσουν στεγνά και τα έδεσαν πάνω στα ζώα. Στα μισά του 
ποταμού, γνωρίζοντας κάπως ότι η Brigid θα τα βοηθούσε, τα ζώα έγιναν μη συνεργάσιμα και 
ξαφνικά γύρισαν πίσω και έφτασαν μέχρι το σπίτι της Brigid, με αποτέλεσμα "οι γυμνοί άντρες να 
τα ακολουθήσουν." Η Brigid και οι καλεσμένοι της περίμεναν έξω. Αφού πιάστηκαν 
επ’αυτοφόρω και ντροπιασμένοι, οι κλέφτες οδηγήθηκαν στο μοναστήρι για να μετανοήσουν. 

Η τιμωρία τους ήταν ήπια. Η Miranda Green αναφέρει ότι η Brigid «ήταν προστάτης των 
βοοειδών και ήταν φημισμένη για τις άγριες τιμωρίες που επέβαλε όπως πνίξιμο ή εγκαύματα σε 
όποιον τολμούσε να κλέψει τα ζώα της». 

  
Η αλεπού του Βασιλιά 

 Κάποτε ένας απλός άντρας ήρθε στην αυλή του Βασιλιά του 
Leinster, και εκεί είδε μια αλεπού να τρέχει ήρεμη στο κάστρο. Όντας 
αδαής και συνηθισμένος να κυνηγάει τέτοια πλάσματα, ο άντρας 
σκότωσε την αλεπού. Δυστυχώς γι 'αυτόν, το ζώο ήταν το κατοικίδιο του 
βασιλιά, μια θαυμάσια εκπαιδευμένη αλεπού που θα μπορούσε να 
εκτελέσει "πολλά κόλπα , και να επιτύχει πολλά κατορθώματα". Ο 
εξοργισμένος βασιλιάς έριξε τον αγρότη στη φυλακή και τον απείλησε με 
θάνατο, εκτός αν μπορούσε να αντικαταστήσει την αλεπού. Φυσικά αυτό 
δεν ήταν εύκολο έργο, ειδικά εφόσον ήταν αλυσοδεμένος στο 
μπουντρούμι. 

Η Αγία Brigid άκουσε για την κατάσταση του άντρα και αμέσως 
ξεκίνησε για την αυλή του βασιλιά να ζητήσει έλεος. Στον δρόμο της, μια 
αλεπού αφού έκανε κόλπα με τον εκπαιδευτή της, κάθισε ήσυχα στο 
πλευρό του. Η Brigid τη παρουσίασε στο βασιλιά, και προς έκπληξη του, 

έκανε ακριβώς τα ίδια κόλπα με την προκάτοχό του. Ο βασιλιάς, μαλάκωσε, απελευθέρωσε τον 
μετανοημένο δολοφόνο και η Brigid επέστρεψε στο μοναστήρι της.  

Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Όταν ο άντρας και η Αγία ήταν ασφαλείς από το 
κάστρο, η νέα αλεπού έτρεξε μακριά, με ένα θυμωμένο βασιλιά, τον στρατό του Leinster, και ένα 
πλήθος από «πεζούς, ιππείς και κυνηγόσκυλα» να την καταδιώκουν. Δεν ήταν τόσο γρήγοροι 
όμως όσο η αλεπού, οπότε εκείνη έφτασε στη φωλιά της και έζησε εκεί έκτοτε. 
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Το φιλικό ψάρι 
Στα δυτικά της Ιρλανδίας κοντά στη θάλασσα βρισκόταν μια ιερή πηγή για τη Brigid, 

όπου ζούσε ένα μικρό ψάρι. Λέγεται ότι τα ψάρια μπορούσαν να φανούν μόνο μία φορά κάθε 
επτά χρόνια και ότι όποιος το έβλεπε θα θεραπευόταν αμέσως από οποιαδήποτε ασθένεια. Μια 
ηλικιωμένη γυναίκα μιλάει για την επίσκεψή της στην πηγή για να θεραπεύσει ένα πρόβλημα στα 
μάτια της: "... Είδα ένα μικρό ψάρι όχι μεγαλύτερο από ένα δάχτυλο... ήταν πολύ φιλικό καθώς με 
πλησίαζε και κουνούσε ευχάριστα την ουρά του. Σταμάτησε, με κοίταξε και μου έδωσε τρία 
χτυπήματα με την πλάτη του. Έπειτα έφυγε ξανά και πήγε κάτω από την πέτρα. " Κανένας από 
τους άλλους στο πλήθος δεν το είδε. "Δεν ήταν κοινό ψάρι .... Ήταν σίγουρα η Αγία Brigid αυτό 
που είδα εκείνη την ημέρα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να ήταν;" Ποιος άλλος πράγματι; Μέσα σε 
τρεις ημέρες, το μάτι της γυναίκας θεραπεύτηκε. 

  
Η Brigid απλώνει το μανδύα της 

Η Brigid είχε ισχυρές απόψεις σχετικά με το καθήκον των πλουσίων να βοηθούν τους 
φτωχούς και συχνά ζητούσε από τον Βασιλιά του Leinster να συνεισφέρει στις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις της. Όταν άρχισε να γίνεται πιο εγκρατής με τις δωρεές του, εκείνη του ζήτησε 
τουλάχιστον να της δώσει τόση γη όσο μπορούσε να καλύψει με το μανδύα της, έτσι ώστε να 
μπορέσει να χτίσει το αβαείο της. Θεωρώντας το αστείο, εκείνος συμφώνησε. 

Στη συνέχεια, τέσσερις από τις κοπέλες της Brigid βγήκαν μπροστά και κράτησαν τις 
γωνίες του μανδύα της. Κοιτώντας τα 4 σημεία του ορίζοντα, άρχισαν να τρέχουν και ο μανδύας 
της απλώθηκε. Και άλλες γυναίκες άρπαξαν τις άκρες και συμμετείχαν στο άπλωμα, και σύντομα 
ο μανδύας είχε μεγαλώσει τόσο που κάλυπτε ένα μίλι γη ή και περισσότερο. 

Ο βασιλιάς ανησύχησε για ευνόητους λόγους, και η Brigid εξήγησε ήρεμα "Εγώ - ή 
μάλλον ο μανδύας μου- κάλυψε ολόκληρη την περιοχή σου για να σε τιμωρήσω για την πείνα που 
προσφέρεις στους φτωχούς." Ο Βασιλιάς άμεσα υποσχέθηκε να της παραχωρήσει μια 
καλή έκταση, υπό την προϋπόθεση οτι η Brigid θα αποσύρει τις γυναίκες της. Εκείνη συμφώνησε, 
και ο Βασιλιάς έγινε πολύ πιο πρόθυμος για δωρεές σε εκείνη μετά από εκείνη την ημέρα και 
έπειτα. 

  
Τα Μήλα και οι Λεπροί 

Η Brigid δεν ήταν όμως όλο γλυκύτητα και φως. Μια μέρα μια γυναίκα έφερε μερικά 
μήλα στην Αγία Brigid, και όπως συνέβη, κάποιοι λεπροί που βρίσκονταν εκεί ζήτησαν 
ελεημοσύνη από την Αγία. Η Brigid, γενναιόδωρη όπως πάντα σε όσους είχαν ανάγκη, πρότεινε 
αμέσως να μοιραστεί τα μήλα με τους λεπρούς. Ωστόσο, η γυναίκα τράβηξε τα μήλα μακριά, 
λέγοντας, «Εγώ έφερα αυτά τα μήλα για εσένα, και τις παρθένες σου. Δεν είναι για να 
τα δώσεις στους λεπρούς». 

Η Αγία προσβλήθηκε από τη στάση της γυναίκας και της είπε ότι στο εξής τα δέντρα της 
δεν θα δώσουν ποτέ ξανά καρπούς. Όταν εκείνη επέστρεψε στον οπωρώνα της, ο οποίος συνήθως 
είχε πολλά μήλα, δεν βρήκε ούτε ένα μήλο, και πράγματι τα δέντρα παρέμειναν άκαρπα έκτοτε. 

  
Ο εγωιστής λεπρός 

Δύο λεπροί άκουσαν για τις θαυμάσιες θεραπευτικές ικανότητες της Αγίας και πήγαν σε 
αυτήν για να θεραπευτούν. Εκείνη ευλόγησε λίγο νερό και τους είπε να πλυθούν μεταξύ τους. Ο 
πρώτος που πλύθηκε με αυτό ξαφνικά θεραπεύτηκε και ευχαρίστησε την Αγία. Τότε η Brigid 
είπε, "Πλύνε τώρα και το φίλο σου." Αλλά ο πρώην λεπτός, τώρα υγιής και καθαρός, αρνήθηκε να 
αγγίξει τον παλιό του φίλο. Είτε ο Θεός είτε η Brigid απέδωσαν ξαφνικά δικαιοσύνη, γιατί ο 
θεραπευμένος λεπτός αναφώνησε αμέσως , «αισθάνομαι λάμψεις φωτιάς στους ώμους μου» και 
το σώμα του αμέσως καλύφθηκε ξανά με λέπρα, ενώ ο άπλυτος σύντροφός του θεραπεύτηκε. 
  
 


