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Όσιος Ισίδωρος ο διά Χριστόν σαλός, Άδειασε και
γέμισε τα βαρέλια του κρασιού!
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Ο εκ Γερμανίας όσιος Ισίδωρος του
Ροστώφ ο διά Χριστόν σαλός.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
Ο όσιος [ο Γερμανός όσιος Ισίδωρος ο διά Χριστόν σαλός που έμενε στο Ροστώφ
της Ρωσίας] σπάνια έμπαινε στα σπίτια των ανθρώπων και όταν το έκανε,
συνήθως τον πετούσαν έξω.
Μια παρόμοια περίπτωση συνέβη όταν ο πρίγκιπας Βλαδίμηρος του Ροστώφ κάλεσε
τον οικείο επίσκοπο να ευλογήσει την οικογένειά του.

Εκείνη την ημέρα, μετά από τη λειτουργία, ο ενάρετος Ισίδωρος έσπευσε στο σπίτι
του πρίγκιπα πιο μπροστά από όλους. Μπήκε και ρώτησε έναν υπηρέτη για ένα
ποτό σαν να ήθελε να σβήσει την δίψα του.
Στην πραγματικότητα, όμως, ο όσιος δεν ήθελε να πιει ένα ποτό, αλλά μάλλον
επιθυμούσε να έρθει η ευλογία του Κυρίου στην οικογένεια του ευσεβούς πρίγκιπα·
καθότι ο Κύριος είπε: «… Όποιος δώσει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος στο όνομά μου
δεν θα χάσει την ανταμοιβή του…».
Ο υπηρέτης όχι μόνο αρνήθηκε στον όσιο ένα ποτό, αλλά τον απομάκρυνε
σπρώχνοντάς τον. Ο ευλογημένος σαλός τον συγχώρεσε και έφυγε από το σπίτι
χωρίς να διαμαρτυρηθεί.
Αλλά ο Θεός για να δοξάσει τον άγιό του και να ενισχύσει την πίστη του ευσεβούς,
μόλις ο επίσκοπος έφθασε και οι παρευρισκόμενοι κάθισαν στο γεύμα, όταν έφτασε
η στιγμή για να σερβίρουν το κρασί, οι υπηρέτες βρήκαν τα βαρέλια άδεια.
Με φόβο πήγαν να ενημερώσουν τον πρίγκιπα.
Ο τελευταίος έμεινε έκπληκτος.
Ρώτησε τον αρχιυπηρέτη του ποιος είχε έρθει κατά τη διάρκεια της ημέρας και
έμαθε ότι ο όσιος Ισίδωρος είχε επισκεφθεί το σπίτι πριν από το γεύμα ζητώντας
ένα ποτήρι νερό, αλλά οι υπηρέτες τον έδιωξαν, χωρίς να του δώσουν.
Ο πρίγκιπας κατανόησε ότι το θαύμα ήταν μία τιμωρία για την απόρριψη ενός
επαίτη από έναν ανελέητο υπηρέτη. Έστειλε αμέσως τους υπηρέτες του να βρουν
τον όσιο και να τον ικετεύσουν να επιστρέψει στο σπίτι.
Ο Ισίδωρος όμως δεν βρέθηκε πουθενά.
Το γεύμα πλησίαζε στο τέλος του και ακόμα δεν υπήρχε κρασί· ο πρίγκιπας κοίταζε
γύρω του μέσα σε σύγχυση και θλίψη.
Τότε, ξαφνικά ο Ισίδωρος περπάτησε μπροστά τους κρατώντας ένα πρόσφορο στο
χέρι.
Ήρθε μέχρι τον επίσκοπο και του έδωσε την προσφορά. Εν τω μεταξύ, ο
αρχιυπηρέτης βρήκε τα βαρέλια του κρασιού γεμάτα.
Ενημέρωσε τον πρίγκιπα και όλοι οι παρόντες έμειναν κατάπληκτοι και δόξασαν
τον Θεό που διενεργεί τέτοια θαύματα μέσω του κρυμμένου άγιου του.

Ο ενάρετος Ισίδωρος αναπαύτηκε στις 14 Μαΐου 1474.
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