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Η Θεία Κοινωνία θεραπεύει!
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα

Πολλές από τις θαυματουργικές θεραπείες του αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης
(1829-1908), του σύγχρονου κοσμαγάπητου αγίου του ρωσικού βορρά, έγιναν με
τη θεία μετάληψη. Η ιαματική του δύναμη εκδηλωνόταν κυρίως την ώρα της
μεταδόσεως των αχράντων Μυστηρίων. Με τη βαθειά πίστη που ενέπνεε, οι
ασθενείς κοινωνούσαν πραγματικά «εις ίασιν ψυχής τε και σώματος».
Ο ιερέας Βασίλειος Σούστιν διηγείται πως, όταν ήταν πολύ νέος ακόμα, ο πατέρας
του αρρώστησε βαριά από φυματίωση του λάρυγγα. Ο καθηγητής Σιμανόφσκυ
δήλωσε πως ο ασθενής έχει ζωή μόνο για δέκα μέρες.
Ο π. Ιωάννης βρισκόταν τότε στην Κρονστάνδη. Του έστειλαν τηλεγράφημα. Σε
πέντε μέρες έφτασε.
-Γιατί δεν με πληροφορήσατε πως αρρώστησε τόσο βαριά; Θα έφερνα μαζί μου τη

θεία Κοινωνία.
Και, γυρίζοντας στον άρρωστο, ρώτησε:
«Πιστεύεις πως με τη δύναμη του Χριστού μπορώ να σε βοηθήσω;».
Εκείνος έγνεψε καταφατικά. Τότε ο άνθρωπος του Θεού φύσηξε στο στόμα του
τρεις φορές σε σχήμα σταυρού. Ύστερα χτύπησε με το χέρι το τραπεζάκι που είχε
τα γιατρικά και είπε:
«Πετάξτε τα αυτά. Είναι άχρηστα. Έλα όμως στην Κρονστάνδη να σε κοινωνήσω
τα άχραντα Μυστήρια. Θα σε περιμένω…».
Όταν το έμαθε ο γιατρός, είπε πως ο άρρωστος θα πέθαινε στο δρόμο. Εκείνος
όμως πήγε τελικά στην Κρονστάνδη, όπου ο άγιος τον κοινώνησε. Παρέμεινε εκεί
δυό μέρες. Όλες οι πληγές του έκλεισαν και μόνο η φωνή του ήταν ακόμη αδύνατη.
Όταν γύρισε στο σπίτι, ο γιατρός απόρησε.
-Αυτό, δήλωσε μπροστά σε όλους, είναι πρωτοφανές. Είναι ένα ολοφάνερο θαύμα!
Ο «ετοιμοθάνατος» πατέρας έζησε ακόμα 25 χρόνια!
Σε παλιές βιογραφίες του αγίου αναφέρεται και η ακόλουθη περίπτωση θεραπείας
μιας ηλικιωμένης γυναίκας, μετά από τη θεία μετάληψη.
«Να κοινωνήσετε, συνιστούσε ο π. Ιωάννης, και ο Κύριος θα σας κάνει καλά.
-Είμαι πολύ ηλικιωμένη, έλεγε η άρρωστη, και γι’ αυτό δεν θα μπορέσω να
γιατρευτώ.
-Δεν είναι δική μας δουλειά να γνωρίζουμε τους καιρούς και τις προθεσμίες του
Θεού, απάντησε εκείνος.
-Κοινώνησε στο παρελθόν·, συμπλήρωσαν οι συγγενείς της.
-Οι πρώτοι χριστιανοί, δήλωσε τότε ο άγιος, κοινωνούσαν καθημερινά, κι εσείς δεν
θέλετε να την κοινωνήσετε τώρα, που έχει τόση ανάγκη;
Τελικά η άρρωστη κοινώνησε και πολύ σύντομα γιατρεύτηκε».
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Γιουσούποβα, που έπαθε μόλυνση του αίματος ύστερα από ένα πρόωρο τοκετό.
Την επισκέφθηκε ο άγιος, όπως διηγείται η ίδια, κάθησε στο κρεβάτι της και της
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προετοιμασθείτε για μια νέα ζωή με τη μετάληψη των αχράντων Μυστηρίων.
-Εγώ, πάτερ, ετοιμάζομαι για να κοινωνήσω πριν το Πάσχα.
-Αν και το Πάσχα είναι κοντά, επέμεινε τότε εκείνος, δεν πρέπει να αναβάλετε.
Είμαι έτοιμος να φέρω αμέσως τα τίμια Δώρα.
Στην επιμονή του δέχτηκε, κι αφού κοινώνησε με συναίσθηση και χαρά, κοιμήθηκε
για έξι ώρες. Όταν ξύπνησε, ήταν εντελώς υγιής!».
Ο καθηγητής Μπότκιν, που την παρακολουθούσε, βλέποντας τέτοια αλλαγή, έμεινε
για πολλή ώρα σιωπηλός. Δυο δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. Ύστερα ψιθύρισε
σκεφτικός:
-Δεν κατορθώσαμε εμείς οι άνθρωποι τη θεραπεία αυτή.
Ο ίδιος ο άγιος διηγείται και τα ακόλουθα παρόμοιε γεγονότα:
«Ένας άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκος στομάχου. Υπέφερε για εννιά μέρες,
χωρίς την παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. Προσευχήθηκα θερμά γι’
αυτόν λέγοντας: Κύριε, είσαι η ζωή μας! Όσο εύκολα μπορώ εγώ να σκεφτώ τη
θεραπεία, τόσο εύκολα μπορείς Εσύ να τη χαρίσεις. Γιάτρεψε λοιπόν το δούλο σου
Βασίλειο από τη φοβερή του πάθηση. Ύστερα τον κοινώνησα, αλλά κι εκείνος
δέχτηκε τη θεία Μετάληψη με σταθερή πίστη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε
καλά, και το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ο Δεσπότης Χριστός τον είχε
ελεήσει και του είχε χαρίσει την υγεία… Εκπλήσσομαι με τη ζωογόνο δύναμη των
άχραντων Μυστηρίων!».
-Μια γριούλα πάλι είχε αιμοπτύσεις. Ήταν πολύ αδύνατη και δεν έτρωγε σχεδόν
τίποτα. Μόλις όμως την κοινώνησα, άρχισε να συνέρχεται.
-Κάποια κοπέλα είχε φτάσει στα πρόθυρα του θανάτου. Τη θεράπευσε κι αύτη η
θεία Μετάληψη. Δόξα στα ζωοποιά Σου Μυστήρια, Κύριε!
Δεν παραλείπει, τέλος, ο ζηλωτής των αχράντων Μυστηρίων να διακηρύσσει τη
θαυματουργική τους δύναμη με την ακόλουθη προτροπή:
«Να προσκαλείτε στο σπίτι σας τον ιερέα με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Να
πιστεύετε, όπως πίστευε ο Ιάειρος, ότι θα εκπληρωθούν οι επιθυμίες σας. Στην
ιερατική μου διακονία έχω πολλά παραδείγματα ασθενών, που σύντομα έγιναν

καλά με τη βαθειά πίστη, τη μετάνοια και τη θεία Κοινωνία».
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