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Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

Κάζε θνξά πνπ κπαίλνπκε ζε κία 

εθθιεζία παξαηεξνύκε ζην ηέκπιν, ην 

ρώξηζκα δειαδή ηνπ λανύ από ην ηεξό, 

δίπια ζηελ εηθόλα ηνπ Χξηζηνύ ηελ εηθόλα 

ηνπ Αγίνπ Θσάλλε ηνπ Βαπηηζηή 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

 

 

 

Ο Θσάλλεο γελλήζεθε ζηε Ναδαξέη 

από αγίνπο γνλείο,  

ην Ζαραξία θαη ηελ Ειηζάβεη, 

 παξόηη εθείλνη ήηαλ 

ζε κεγάιε ειηθία 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

 

 

 

 

Η γέλλεζε ηνπ Θσάλλε 

 ηνπ Βαπηηζηή 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

Ελώ ήηαλ αθόκε λένο, εγθαηέιεηςε ηνλ 
θόζκν θαη απνηξαβήρηεθε ζηελ έξεκν ηνπ 

Θνξδάλε πνηακνύ όπνπ δίδαζθε θαη 
θαινύζε ηνλ ιαό λα κεηαλνήζεη 

 

Ζνύζε κε πξνζεπρή θαη λεζηεία 

 

Η ηξνθή ηνπ ήηαλ αθξίδεο, αγξηόρνξηα θαη 
κέιη 
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Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

Οη άλζξσπνη, θνπξαζκέλνη θαη 

ηαιαηπσξεκέλνη, έβξηζθαλ αλάπαπζε, 

κεηαλννύζαλ θαη πίζηεπαλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπ 

 

Όζνη πίζηεπαλ βαθηίδνληαλ ζηα λεξά ηνπ 

Θνξδάλε πνηακνύ από ηα ρέξηα ηνπ 

Θσάλλε 
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Άλζξσπνη πνπ 

βαθηίδνληαη 

ζηνλ Θνξδάλε 

πνηακό  
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Σηα λεξά ηνπ Θνξδάλε 

ν Θσάλλεο αμηώζεθε  

λα βαθηίζεη ηνλ ίδην  

ηνλ Χξηζηό 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

Μηα θνξά θάπνηνη ηνλ ξώηεζαλ αλ είλαη ν 

Μεζζίαο, ν Σσηήξαο ηνπ θόζκνπ πνπ όινη 

πεξίκελαλ. Ο Θσάλλεο ην αξλήζεθε: 

«…είμαι μόνο ασηό ποσ γράθει ο Ηζαΐας. 

Μια θωνή ποσ βρονηοθωνάδει ζηεν 

έρεμο: εηοιμάζηε ηο δρόμο ηοσ Κσρίοσ. 

Ιζιώζηε ηο μονοπάηι να περάζει…»  



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

Επεηδή ν Θσάλλεο θαινύζε ηνλ άξρνληα 

ηεο πεξηνρήο, ηνλ Ηξώδε, λα πάςεη ηελ 

ακαξησιή δσή πνπ δνύζε θαη λα 

κεηαλνήζεη, ηνλ ζπλέιαβαλ, ηνλ έβαιαλ 

ζηε θπιαθή θαη ηνλ ζαλάησζαλ κε 

απνθεθαιηζκό 
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Ο απνθεθαιηζκόο θαη 

ε θάξα, ην θεθάιη, 

ηνπ Θσάλλε 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

Ο Θσάλλεο ήηαλ ινηπόλ απηόο πνπ 

πξνεηνίκαζε ηνλ δξόκν γηα λα δερηνύλ νη 

άλζξσπνη ην Χξηζηό, γη΄ απηό θαη 

νλνκάζηεθε Πρόδρομος 

Η Εθθιεζία καο ηηκά ηελ κλήκε ηνπ ζηηο 7 

Θαλνπαξίνπ θαη ηελ αποηομή ηεο θεθαιήο 

ηνπ ζηηο 29 Απγνύζηνπ 

 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 

 

Επεηδή πξνθήηεςε ηνλ εξρνκό ηνπ 

Χξηζηνύ ζηνλ θόζκν θαη είρε ηόζν άγηα 

δσή, νλνκάζηεθε  

ν ζεβαζμιόηερος ηων προθηηών 

θαη είλαη ν ηειεπηαίνο πξνθήηεο 



Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος 


