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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   

 ΕΝΟΤΗΤΑ: Τα θαύματα του Χριστού 

                          Φύλλο  Εργασίας (20ο  μάθημα)          Ημερομηνία: 26/3/2020 

 
 

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του 

Αγίου Νεκταρίου. 

https://www.youtube.com/watch?v=ukNX_a97P0Q 

 
Δείτε την παρουσίαση (μορφή pdf) της διδακτικής ενότητας 20. Η κατάπαυση της τρικυμίας.  

Συμπληρώστε το φύλλο εργασίας, απαντήστε τις ερωτήσεις και στείλτε μου τα με το ονοματεπώνυμό σας 

στο email μου. 

 

Δ. Ε. 20. Η ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑΣ 

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΩΣ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ (σελ. 86 – 88) 

             

Διαβάστε προσεκτικά τις σελίδες 86 – 88 και συμπληρώστε το πιο 

κάτω φύλλο εργασίας:  

 Σημειώστε για κάθε δήλωση αν είναι σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ)                                   

1. Ο Ιησούς από την αρχή της δράσης του προσπαθούσε να δείξει 

στους ανθρώπους τον καινούριο κόσμο του Θεού, ώστε να έχουν 

όλοι αληθινή ζωή. ______ 

2. Με τα θαύματά του ο Χριστός επεδίωκε να εντυπωσιάσει τους 

ανθρώπους και να τους κάνει να πιστέψουν. ________ 

3. Το θαύμα των θαυμάτων είναι ο ίδιος ο Χριστός. __________ 

5. Οι ευαγγελιστές αναφέρουν ότι ο Ιησούς στα τρία χρόνια της δημόσιας δράσης Του έκανε    

     30 θαύματα. ___________ 

6. Τα θαύματα του Χριστού δείχνουν ότι τελικά το κακό θα καταργηθεί. ____________ 

7. Στα Ευαγγέλια, τα θαύματα ονομάζονται σημάδια, διότι δείχνουν πόσο αλλιώτικη θα είναι   

    η ζωή στη Βασιλεία του Θεού. _________ 

 

Τα θαύματα είναι φαινόμενα υπερφυσικά ή αντίθετα προς τους φυσικούς 

νόμους και δεν μπορούν να εξηγηθούν με τη λογική χωρίς να υπάρχει η πίστη και 

η εμπιστοσύνη στον Θεό. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukNX_a97P0Q
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 Ο Χριστός με τα θαύματα που έκανε: (αναφέρετε παραδείγματα) 

- θεράπευε ασθένειες ______________________________________________________ 

- ελευθέρωνε από τις δυνάμεις του κακού  ___________________________________ 

- έδινε ξανά ζωή σε νεκρούς ________________________________________________ 

- γλίτωνε κάποιους από φυσικούς κινδύνους _________________________________ 

 

 Με τα θαύματα, οι άνθρωποι 

απελευθερώνονταν από τα 

___________________ τους, έπαιρναν 

δύναμη, διότι ένιωθαν ότι _______________ 

___________________, έβλεπαν πόσο 

αλλιώτικη θα είναι η ζωή στη 

________________ του Θεού. 

 Ο ίδιος ο Χριστός, μέσα από τα θαύματά 

Του, ήθελε να κερδίσει την ________________ των ανθρώπων, να κατανοήσουν ότι ήταν ο 

αληθινός _______________ και να τους αποδείξει ότι τα έκανε όλα για τους ___________ και 

όχι για τον ___________  Του.  

 

 Ωφέλειες ανθρώπων από τη μελέτη των θαυμάτων: 

α.  Νιώθουν ότι ο Θεός βρίσκεται ______________ τους. 

β. Γίνονται πιο ευαίσθητοι στον πόνο των άλλων και μπορούν να συμπαραστέκονται _________   

    και ________________________ στους συνανθρώπους τους που πάσχουν και υποφέρουν.    

γ.  Με πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό μπορούν να περιμένουν το __________. 

 

 «Κύριε σώσε μας, χανόμαστε» ➔ Τι φανερώνουν τα λόγια αυτά των μαθητών; 

___________________, __________________, _________________ 

Αυτή η συμπεριφορά ήταν αποτέλεσμα έλλειψης ______________ προς τον ___________.  

 

 Μετά την κατάπαυση της τρικυμίας, οι μαθητές 

αισθάνθηκαν _____________ και _____________. 

Θαύμασαν τον Δάσκαλό τους και, με αυτό τον 

τρόπο, ενισχύθηκε η _________________ προς το 

πρόσωπό Του.  

 

 

 

 



___________________________________________________________________ 
Όνομα Καθηγήτριας: Μαρία Δημητρίου     Σελίδα 3 από 3 
Όνομα Αρχείου:  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Τάξη Β΄ Τα θαύματα του Χριστού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός στο γάμο στην πόλη Κανά 

 

 

Εργασίες: 

1. Θαύμα στην Κανά: Μελετήστε από την Καινή σας Διαθήκη την παραπομπή Ιω. 2, 1-11 και 

διηγηθείτε με δικά σας λόγια το πρώτο θαύμα του Χριστού.  

2. Με βάση το θαύμα της κατάπαυσης της τρικυμίας, σε ποια συμπεράσματα μπορούμε να 

οδηγηθούμε για την αντιμετώπιση και στάση που πρέπει να έχουμε απέναντι στις δικές 

μας δυσκολίες – φουρτούνες της ζωής;    


