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Υπήρχε στα χρόνια του Αγίου Ιωάννου ένας πολύ ονομαστός μάγος που
ονομαζότανε Νοητιανός, έχοντας γυναίκα με το όνομα Φοράν και δυό γιους με τα
ονόματα Ραξ και Πολύκαρπος. Αυτός ο άνθρωπος είχε μεγάλη πείρα στη μαγεία

του Σατανά και πολλά βιβλία μαγειών, υπό του διαβόλου συντεθειμένα. Όταν είδε
ο Νοητιανός ότι γκρεμίσθηκε ο Ναός του Διονύσου από την προσευχή του Ιωάννη,
λυπήθηκε ασύστολα και με δαιμονιώδη εγωισμό και ζήλο προσήλθε στον Ιωάννη
προκαλώντας τον με τα εξής λόγια• «Εσύ που κηρύττεις τον Αληθινό Θεό
ανάστησε τους δώδεκα ιερείς που καταπλακώθηκαν κάτω από τα χαλάσματα του
ναού, αλλιώς θα το κάνω εγώ». Ο Άγιος Ιωάννης απαντώντας του του είπε: «Αν
ήταν άξιοι να αναστηθούν δε θα καταπλακώνονταν από τα ίδια τους τα είδωλα». Ο
Νοητιανός φοβερίζοντας τον Ιωάννη του απάντησε: «Εγώ θα αναστήσω αυτούς
και εσύ θα υποβληθείς την εσχάτη των ποινών θανατούμενος ως καταστροφέας
του Ναού του Διονύσου».
Ο δε Ιωάννης παρακάλεσε τον μάγο να μην πλανιέται από τις μαγείες του. Μάταια
όμως. Ο Νοητιανός έκανε επίκληση 12 δαιμόνων και τους διέταξε να πάρουν τη
μορφή των πεθαμένων ιερέων των ειδώλων. Στη συνέχεια τους διέταξε να τον
ακολουθήσουν ενώπιον του Αγίου Ιωάννου για να πλανήσουν το λαό. Οι δαίμονες
του αρνήθηκαν γιατί έτρεμαν τον Ιωάννη και είπαν στον Νοητιανό να παραμείνουν
πίσω από το γκρεμισμένο Ιερό του Ναού και να φωνάξει το λαό να τους δει εκεί. Ο
Ιωάννης γνωρίζοντας τι έπραξε ο Νοητιανός, διέταξε τον μαθητή του Πρόχορο να
πάει πίσω στο ιερό του γκρεμισμένου ναού και να επιτιμήσει τους δαίμονες εξ
ονόματος του Ιησού και του δικού του να φύγουν σε τόπο άνυδρο και ακατοίκητο.
Έτσι και έγινε. Πηγαίνοντας ο λαός να δει τους ιερείς δεν είδε τίποτε και
οργίσθηκε ακραία προς τον Νοητιανό, γιατί τον αποπλάνησε• μετά από αυτό δε
γύρισαν στον Άγιο Ιωάννη και τον παρακαλούσαν να τους δεχθεί και πάλι. Εκτός
αυτού πλέον ο Νοητιανός προσπαθούσε να κάνει κακό στον Άγιο Ιωάννη, με
συνεχόμενες επικλήσεις των δαιμόνων. Δεν κατάφερε τίποτε όμως και όλο και
περισσότερο η οργή και ο θυμός τον τρέλαινε.
Ο Άγιος Ιωάννης διακρίνοντας σε τι κατάσταση περιείλθε ο Νοητιανός λυπήθηκε
πολύ. Παρακάλεσε τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό να του στερήσει το φως των
ματιών του μέχρι να μετανοήσει, όπως και έγινε. Ο Νοητιανός έπειτα από όλα
αυτά, βαπτίσθηκε Χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και τους δυό γιους του προς
δόξαν Θεού.
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