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Νεομάρτυρας Νικήτας ο Νισύριος, Οι τιμωρίες
στον δήμιό του!
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Νεομάρτυρας, άγιος Νικήτας ο Νισύριος † 1792.
(Από https://www.larissanet.gr/)

(Διασκευή, επιμέλεια Στέλιος Κούκος)
Ο Τούρκος ο οποίος λεγόταν Κρημλής και θανάτωσε με ιδιαίτερη σκληρότητα και

απανθρωπιά τον δεκαπεντάχρονο Νεομάρτυρα Νικήτα, έσυρε πάνω του την θεία
οργή. Γιατί, ενώ άρχισε να κάνει πως τρέμει, τάχα από δειλία, στη συνέχεια
αυξήθηκε ο κλονισμός του και έμεινε να τρέμει ως άλλος Κάιν.
Και το πιο παράδοξο ήταν ότι του παρουσιαζόταν το βράδυ ο Νεομάρτυρας
Νικήτας και πολλές φορές τον τιμωρούσε με σκληρές τιμωρίες, πράγμα που του
προκάλεσε και νευρικό κλονισμό.
Αυτό σταμάτησε, όταν ζωγράφισε την εικόνα του αγίου (πράγμα αστείο και θαύμα
μέγα, όπως γράφει το συναξάρι του αγίου), και την έκρυψε μέσα στο δωμάτιο του
για να μην την βλέπουν οι άλλοι Τούρκοι.
Όταν το έκανε αυτό το οποίο τον συμβούλεψε η γυναίκα του που ήταν χριστιανή
και μερικοί άλλοι, σταμάτησε ο νευρικός κλονισμός, οι φοβίες και οι δαρμοί. Δεν
σταμάτησε, όμως, να τρέμει μέχρι που παρέλυσε εντελώς.
Το δε δεξιό του χέρι με το οποίο έκοψε την κεφαλή του Νεομάρτυρα, του το έκοψα
άλλοι ομόθρησκοί του, και έμεινε να κρέμεται παράλυτο από την άρθρωση.
Ο άγιος, όμως, έκανε και ένα θαύμα για να φανερώσει την εικόνα που έκρυβε ο
Κρημλής. Γιατί, ενώ βρισκόταν στο δωμάτιό του μαζί με άλλους Τούρκους, άρχιζε
να κτυπά η εικόνα μέσα από την θυρίδα στην οποία την είχε κρύψει, και οι Τούρκοι
απορούσαν τι συνέβαινε.
Για τον λόγο αυτό αναγκάστηκε να στείλει την εικόνα του αγίου στο σπίτι που
έμενε η γυναίκα του και από τότε άναβε μπροστά της ακοίμητο καντήλι.
Βλέποντας όλα αυτά οι γείτονες, την ρώτησαν τι ακριβώς συμβαίνει και η γυναίκα
του Κρημλή τους τα ομολόγησε όλα.
Και όλοι αυτοί που άκουσαν τα παράδοξα για την εικόνα, δόξασαν τον Θεό και τον
νεαρό Νεομάρτυρα Νικήτα.
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