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‘Αγιος Ιωάννης της Κροστάνδης 
 

Ο π. Ιωάννης Ίλιτς Σέργιεφ γεννήθηκε την 18η Οκτωβρίου1829 στο 
χωριό Σούρα του νομού Αρχάγγελσκ στη βόρεια Ρωσία. 
Σπούδασε στη Θεολογική Ακαδημία της Πετρούπολης και, 
ακολούθως, έγινε ιερέας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ανδρέα 
του Πρωτοκλήτου στην Κρονστάνδη, στο νησί Κότλινε του 
Φιννικού κόλπου, που ήταν τόπος εξορίας των 
«παραστρατημένων». Ο γέροντας ιερέας Κωνσταντίνος Νετβίτσκυ 
του ζήτησε,  και αυτός δέχτηκε, να νυμφευτεί την κόρη του 
Ελισσάβετ Κωνσταντίνοβνα. Με τη σύζυγό του συναποφασίζουν 
να ζήσουν χωρίς παιδιά, σαν αδέλφια, και η Ελισσάβετ με 
αυταπάρνηση τον βοηθά στο κοινωνικό του έργο. 
Στην Κρονστάνδη ο π. Ιωάννης αγκάλιασε με την αγάπη του τα 
παραστρατημένα παιδιά, όπως και όλο το ποίμνιό του, αλλά και 
ανθρώπους πέρα από την ενορία του. Μοίραζε τα περισσότερα 
από τα πενιχρά του έσοδα στους φτωχούς, ενώ στο σπίτι του δεν 
είχε ούτε τα απαραίτητα. Έφτανε σ’ αυτό πολλές φορές χωρίς τα 
παπούτσια του, γιατί τα έδινε σε ενδεείς. Κατάφερε σύντομα να 
ιδρυθούν πτωχοκομεία, επαγγελματικές σχολές και ενοριακή 
πρόνοια, η οποία συντηρούσε ορφανοτροφείο, νηπιαγωγείο, 
ξενώνα για αστέγους και κέντρο ιατρικής βοήθειας, ενώ ετοίμαζε 
σε καθημερινή βάση γύρω στις 800 μερίδες φαγητού. Ο ίδιος 
ίδρυσε στην Πετρούπολη γυναικεία μονή αφιερωμένη στον Άγιο 
Ιωάννη της Ρίλας και άλλα μοναστήρια. Επί 32 χρόνια ο π. 
Ιωάννης εργάστηκε σαν παιδαγωγός στην περιφερειακή σχολή 
Κρονστάνδης και  στο Γυμνάσιό της. Βασική παιδαγωγική του 
αρχή ήταν πως η μόρφωση είναι αχώριστη από την αγωγή της 
καρδιάς, η οποία και προηγείται. 
 Όσο περνούσαν τα χρόνια αποκτούσε μεγάλη φήμη καλού 
εξομολόγου και ιεροκήρυκα.  Με την προσευχή και την ιαματική 
του χάρη συνεργούσε σε πολλές θαυματουργικές  ιάσεις, γι’ αυτό 
συνέρρεαν κοντά του πλήθη ανθρώπων. Αναφέρει ο ίδιος για 
σημείο θεραπείας που σχετιζόταν με τη Θεία Μετάληψη: «Ένας 
άρρωστος έπασχε από θανάσιμο έλκος στομάχου. Υπέφερε επί 
εννέα ημέρες χωρίς παραμικρή ανακούφιση από τους γιατρούς. 
Κοινώνησε με σταθερή πίστη. Προηγουμένως προσευχήθηκα 
θερμά γι’ αυτόν…    Το απόγευμα της ίδιας μέρας θεραπεύτηκε και  
 



 
 
το βράδυ σηκώθηκε από το κρεβάτι!». Όταν οι ασθενείς ήταν 
πάρα πολλοί, έκανε και σύντομη Ακολουθία του Αγιασμού και 
δέηση συγχωρητική των αμαρτιών του αρρώστου. Ο π. Ιωάννης, 
που είχε αφιερώσει τη ζωή του στον Θεό και στην Εκκλησία, 
απεβίωσε στην Κρονστάνδη την 20η  Δεκεμβρίου 1908, σε ηλικία 80 
ετών.  Ο τάφος του βρίσκεται στον υπόγειο ναό της γυναικείας 
μονής Ιωάννοφσκυ της Πετρούπολης και είναι ένα μεγάλο 
προσκύνημα. Δεν έγινε ποτέ ανακομιδή των λειψάνων του.  Στις 8 
Ιουνίου 1990  η Ιερά  Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας 
aναγνώρισε επίσημα την αγιότητά του. Αναφέρονται πολλά 
θαύματα που έκανε, τόσο όταν ήταν στη ζωή, όσο και μετά 
θάνατον, μέχρι σήμερα.  Θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες   
αγιασμένες μορφές της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.  
 

 
Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 

 
 
Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013 
5.00 μ.μ. Eπίσημη υποδοχή των Ιερών Αμφίων του Αγίου Ιωάννη της 
Κροστάνδης.  Θα προστεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού 
κ.κ. Αθανάσιος.  Θα ακολουθήσει Εσπερινός. 
 
Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 
5.00 μ.μ. Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης.  
8.30 μ.μ. Αγρυπνία  αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. 
 
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013  
5.00 μ.μ. Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. 
7.00 μ.μ. Στην Αίθουσα Συνεδρίων  Ιεράς Μητροπόλεως  Λεμεσού, 
ομιλία και παρουσίαση  με προβολή, του βίου του Αγίου Ιωάννη της 
Κροστάνδης, από τον Πρωτοπρεσβύτερο, Καθηγητή Ιατρικής, πατέρα 
Σέργιο Φιλιμόνωφ και σύντομη παρουσίαση από την  κυρία Τατιάνα 
Παύλοβα του ιστορικού  των Ιερών Αμφίων. Tην εκδήλωση θα 
διανθίζουν εκκλησιαστικοί ύμνοι στη ρωσική γλώσσα υπό την ευθύνη 
του π. Βλαδίμηρου Μπίρκα. 
 

 



 

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013  
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 
5.00 μ.μ. Παράκληση στη ρωσική και ελληνική γλώσσα  στους Αγίους 
Ιωάννη της Κροστάνδης και Άγιο Λουκά Κριμαίας και σύντομη ομιλία 
για τις διδαχές του Αγ. Ιω. της Κροστάνδης στη Ρωσική και Ελληνική 
από τον π. Βλαδίμηρο Μπίρκα, εφημέριο της επιτροπής Ανεγέρσεως 
Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Κριμαίας. 
 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 
5.00 μ.μ. Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης.  
 
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013  
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 
5.00 μ.μ. Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης και σύντομη 
ομιλία από τον π. Ανδρέα Γκατζέλη με θέμα: «Γύρω από τον βίο και τη 
διδασκαλία του Αγ. Ιω. της Κροστάνδης». 
 
Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία 
5.00 μ.μ. Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης και σύντομη 
ομιλία από τον π. Ανδρέα Αγαθοκλέους με θέμα: «Η ερωτική διάσταση 
της πνευματικής ζωής». 
 
Σάββατο 2 Νοεμβρίου2013 
5.00 μ.μ. Εσπερινός  για  τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου 
χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Αμαθούντος κ. 
Νικολάου. 
 
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013 
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία Εορτής Αγίου Γεωργίου. 
5.00 μ.μ. Παράκληση στους  Άγιο Γεώργιο και Άγιο Ιωάννη της 
Κροστάνδης. Ακoλουθεί πανηγύρι «Χαράς και Αγάπης» στο προαύλιο 
του Ναού. 
9.00 μ.μ. Αποχαιρετισμός των Ιερών Αμφίων.  
 

Όλες οι Ακολουθίες και Παρακλήσεις θα τελούνται στον 
 Ι. Ναό Αγ. Γεωργίου Φραγκούδη στη Λεμεσό, ο οποίος θα παραμένει 

ανοικτός καθημερινά από τις 6.00 π.μ. μέχρι 9.00 μ.μ. 
(εκτός 26 Οκτ. 2013 από τις 5.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ.) 

 Για πληροφορίες Τηλ : 25358477, 99378585, 99479102, 99518129   
 


