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� ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (10η Αὐγούστου)

῾Ο ῞Οσιος Λαυρέντιος

ὁ διὰ Χριστὸν Σαλὸς τῆς Καλούγας*

Π
ΩΣ καὶ πότε ὁ ῞Οσιος Λαυρέντιος ἄρχισε τὸ ἄθλημα τῆς διὰ
Χριστὸν Σαλότητος, δὲν εἶναι γνωστό.

Στὸ «Βιβλίο ̓Αναμνήσεων» τῆς ἀριστοκρατικῆς οἰκογενείας Χιτρῶβο,
στὴν γενεὰ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Συμεὼν Χιτρῶβο, πρῶτος ἀναφέρεται
«Λαυρέντιος ὁ Θαυματουργός, Σαλὸς Μοναχός »· δηλαδὴ ἦταν
ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο, τὸ ὁποῖο γνωρί-
ζουμε γιὰ τὴν οἰκογενειακή του καταγωγή.

῾Ο ῞Οσιος ἔζησε κατὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΕʹ καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙϚʹ
αἰῶνος. ῾Ο ἐνάρετος Λαυρέντιος περιφερόταν χωρὶς ὑποδήματα,
τόσο τὸν χειμῶνα ὅσο καὶ τὸ καλοκαίρι καὶ φοροῦσε μόνο ἕνα μακρὺ
ὑποκάμισο καὶ μία κάππα. Συμμετεῖχε πολὺ ἐνεργὰ στὶς ἀνάγκες καὶ
τὶς θλίψεις τῶν συμπολιτῶν του καὶ μὲ τὶς προσευχές του τοὺς
ἔσωζε συχνὰ ἀπὸ τὸν κίνδυνο.

Μερικὲς φορὲς ἔμενε καὶ στὸ παλάτι τοῦ Πρίγκιπος, ἀλλὰ γενικὰ
πήγαινε καὶ ἔφευγε ὅποτε ἔκρινε αὐτός. Τὸν περισσότερο καιρὸ
ζοῦσε σὲ μία καλύβη, μέσα σὲ ἕνα πυκνὸ δάσος, ἕνα χιλιόμετρο
ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, πλησίον τῆς περιοχῆς, ὅπου ἀργότερα ἱδρύθηκε
ἡ ῾Ιερὰ Μονὴ τοῦ ῾Οσίου Λαυρεντίου. Στὴν θέσι αὐτὴ ὑπῆρχε ἕνας
λόφος, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἕνας μικρὸς Ναὸς ἦταν κτισμένος πρὸς
τιμὴν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. ῾Ο ῞Οσιος Λαυρέντιος συνήθως
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περνοῦσε ὁλόκληρη τὴν νύκτα ἐκεῖ,
προσευχόμενος στὰ σκαλοπάτια αὐ-
τῆς τῆς ᾿Εκκλησίας.

Λόγῳ τοῦ μεγάλου πλήθους τῶν
ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπεδίωκαν τὶς
συμβουλές του καὶ τὸν πολιορκοῦσαν
ἔξω ἀπὸ τὴν ᾿Εκκλησία, ὁ ῞Οσιος
Λαυρέντιος ἔσκαψε μία ὑπόγεια σή-
ραγγα ἀπὸ τὴν καλύβη του μέχρι τὴν
᾿Εκκλησία. ῎Ετσι, περνοῦσε μέσα στὸν
Ναὸ χωρὶς νὰ τὸν βλέπουν.

Στὴν ᾿Εκκλησία γίνονταν καθημερι-
νὲς Ἀκολουθίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ Ἅ-
γιος δὲν ἔχασε οὔτε μία, μὲ ἐξαίρεσι
αὐτὲς ποὺ εἶχε φύγει μακρυά, προ-
κειμένου νὰ προσφέρη κάποια ἄλλη
ὑπηρεσία στὸν Θεό.

Στὰ ἀρχεῖα τῆς Μονῆς τοῦ ῾Οσίου
Λαυρεντίου καταγράφεται τὸ ἑξῆς:

«Τὸ ἔτος 1512, Ἀγαρηνοὶ (Τάταροι
ἀπὸ τὴν Κριμαία), ἐπέδραμαν κατὰ

τῆς πόλεως Καλούγα καὶ ὁ Πρῖγκιψ (Συμεὼν) ἐξῆλθε γιὰ νὰ τοὺς
ἀντιμετωπίση μὲ ἕναν μικρὸ ἀριθμὸ στρατιωτῶν.

᾿Εκείνη τὴν ἡμέρα τῆς μάχης, ὁ Λαυρέντιος ἦταν στὸ σπίτι τοῦ
Πρίγκιπος καὶ ξαφνικὰ ἐφώναξε δυνατά: ῾῾Δός μου τὸ τσεκούρι μου!
Τὰ σκυλιὰ ἔχουν πέσει πάνω στὸν Πρίγκιπα Συμεὼν καὶ θὰ νὰ τὸν
προστατεύσω ἀπὸ τὰ σκυλιά!᾿᾿. ῾Ο Σαλὸς ἅρπαξε ἕνα τσεκούρι καὶ
ἔτρεξε γρήγορα ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι. ᾿Εκείνη τὴν στιγμή, ὁ Πρῖγκιψ
εἶχε πέσει σὲ ἐνέδρα τῶν Ἀγαρηνῶν στὸν ποταμὸ ῎Οκα καὶ προσ-
παθοῦσε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίση. Οἱ ἐχθροὶ πολεμοῦσαν μέσα ἀπὸ
τὰ ποταμόπλοια. Εἶχαν περικυκλώσει τὸν Πρίγκιπα καὶ τὸν ἀπομά-
κρυναν ἀπὸ τὸ στράτευμά του. Αἰφνιδίως, ὁ Λαυρέντιος ἐμφανί-
σθηκε, κραδαίνοντας τὸ τσεκούρι του καὶ φωνάζοντας δυνατά: ῾῾Μὴ
φοβᾶσθε!᾿᾿. Ἀμέσως, ἡ ἔκβασις τῆς μάχης ἄλλαξε καὶ ὁ Πρῖγκιψ
Συμεὼν ἐνίκησε τοὺς εἰσβολεῖς.

῾Ο Λαυρέντιος βρέθηκε πάλι στὸ παλάτι καὶ κάνοντας διάφορες
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σαλότητες, ἔλεγε: ῾῾ ῾Υπεράσπισα τὸν Πρίγκιπα Συμεὼν ἀπὸ τὰ
σκυλιά᾿᾿.

῞Οταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν μάχη ὁ Πρῖγκιψ ἀνέφερε, ὅτι οἱ στρα-
τιῶτες τῆς Καλούγας θὰ εἶχαν νικηθῆ πλήρως καὶ ὁ ἴδιος θὰ εἶχε
θανατωθῆ, ἐὰν ὁ εὐλογημένος Σαλὸς δὲν εἶχε ἐμφανισθῆ στὴν κρίσιμη
στιγμὴ τῆς μάχης».

῾Ο δίκαιος Λαυρέντιος ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ τὴν 10η Αὐγούστου
1515 καὶ ἐτάφη στὴν μικρὴ ᾿Εκκλησία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. ῾Ο
Πρῖγκιψ Συμεών, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Καλούγας
ἀπὸ τοὺς Ἀγαρηνούς, ἔκτισε ἕνα μικρὸ μοναστικὸ οἴκημα πλησίον
τῆς ᾿Εκκλησίας. Τότε, τὰ ῾Ιερὰ Λείψανα τοῦ ῾Οσίου μεταφέρθηκαν
ἐκεῖ σὲ ἕνα Παρεκκλήσι, τὸ ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στὸ ὄνομά του.

Διασώζονται διηγήσεις μὲ θαύματα τοῦ Ἁγίου μετὰ τὴν κοίμησί
του: θεραπεῖες, ἐκδιώξεις πονηρῶν πνευμάτων κ.ἄ.
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