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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποκαλούμενος 
και Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι Άγιος 
και προφήτης του Χριστιανισμού

• Ήταν σύγχρονος-συνομήλικος τού Ιησού 
Χριστού και θεωρείται ότι με τη διδασκαλία του 
προετοίμασε τον κόσμο να υποδεχθεί τον 
Μεσσία Ιησού



Η ΖΩΗ ΤΟΥ

• Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο 
Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και 
της Ελισάβετ που ήταν συγγενής 
της Θεοτόκου

• Η σύλληψη και την γέννησή του, συνέβη 6 
μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού 
Χριστού

• Γεννήθηκε στις 24 Ιούνιου του 6 Πχ στην πόλη 
Χεβρών . Πέθανε στις 29 Αύγουστου του 31μΧ  



Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ

• Η εμφάνιση του Βαπτιστή ήταν ασκητική

• Το ένδυμα του ήταν από τριχών καμήλου 
και ζώνη δερματίνη 

• Η τροφή τού ην ακρίδες και μέλι άγριο



ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
• Σε ηλικία 30 ετών πήγε να ζήσει στην έρημο 

κηρύσσοντας   «Μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η 
βασιλεία των ουρανών» βαπτίζοντας τους 
προσερχόμενους προς αυτόν

• πλήθος ακροατών αλλά και θαυμαστών του απ' 
όλη την Παλαιστίνη που έσπευδαν να τον 
ακούσουν, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες 
και Σαδδουκαίοι και Φαρισαίοι, τους οποίους 
όλους στη συνέχεια βάπτιζε στον Ιορδάνη 
ποταμό



ΤΟ ΘΕΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΙΗΣΟΥ

• Εκεί οπού βάφτιζε τον συνάντησε και ο Ιησούς 
Χριστός και του ζήτησε να τον βαπτίσει. 
Εκείνος αρχικά αρνήθηκε, λέγοντας ότι δεν 
είναι άξιος να βαφτίσει τον Μεσσία, αλλά 
ο Μεσσίας πρέπει να βαφτίσει αυτόν όμως ο 
Χριστός επέμενε, και έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος βάπτισε τον Ιησού Χριστό στα 
νερά του ποταμού Ιορδάνη.



ΤΟ ΤΕΛΟΣ
• Τα λόγια του Προδρόμου ενοχλούσαν 

τους Φαρισαίους καθώς και τον τετράρχη της 
Γαλιλαίας και Περαίας Ηρώδη Αντίπα όταν τον έλεγξε 
για την παράνομη συμβίωσή του με τη σύζυγο του 
ζώντος αδελφού του Ηρώδη Φιλίππου, 
την Ηρωδιάδα, ο οποίος και τον φυλάκισε

• Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων του, ο Ηρώδης 
ζήτησε από την κόρη του Σαλώμη να του χορέψει και 
της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του 
ζητήσει.

• Εκενη μισούσε τον Ιωάννη, βρήκε τότε την ευκαιρία 
που αναζητούσε όπου προέτρεψε τότε την κόρη της 
να ζητήσει το κεφάλι του προφήτη Ιωάννη μέσα σε 
ένα πινάκιο 

• Έτσι ακολούθησε ο αποκεφαλισμός



ΠΗΓΕΣ
• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE

%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%83%CF
%84%CE%AE%CF%82

• https://www.pemptousia.gr/2021/01/ioannis-o-vaptistis-ke-prodromos-tou/
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