
ΜΑΘΗΜΑ 1Ο  Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη 

σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 

 

1. Οι πιστοί στην Εκκλησία είναι… 

α. υπήκοοι της πολιτείας 

β. ισότιμα μέλη της 

γ. χριστιανοί μιας κοινωνικής τάξης                                          

 

 

2. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι… 

α. απλή θρησκευτική εκδήλωση 

β. πλευρά του έργου των κληρικών 

γ. έκφραση της πίστης των χριστιανών 

 

3. Όταν αποξενωθεί ο πιστός από τη λατρεία της Εκκλησίας… 

α. αποδυναμώνεται η συνείδησή του ότι είναι μέλος της 

β. ανακαλύπτει τις ελλείψεις του ως πιστός 

γ. η Εκκλησία τον αποκόπτει από το σώμα της 

 

4. Οι πιστοί γίνονται «συν-ιερουργοί» όταν… 

α. βοηθούν στις εργασίες του ναού 

β. συμμετέχουν στα τελούμενα - λατρεία 

γ. κάνουν ελεημοσύνες 

 

 



5. «Γενική Ιεροσύνη» σημαίνει ότι… 

α. και οι λαϊκοί έχουν ιερατικό χάρισμα 

β. όλοι οι κληρικοί έχουν τον ίδιο βαθμό Ιεροσύνης 

γ. όλοι οι άνθρωποι είναι ιερείς 

 

  

1. Η συμμετοχή των λαϊκών στη λατρεία είναι… 

α. τυπική υποχρέωση 

β. προαιρετικό καθήκον 

γ. ανάγκη για κοινωνία με τον Θεό 

 

2. Η λατρεία του Θεού είναι… 

α. θρησκευτικό έθιμο 

β. συνέχιση μιας παράδοσης 

γ. έκφραση πίστης 

 

3. Οι λαϊκοί συμμετέχουν στη λατρεία με τη «γενική ιεροσύνη» που έλαβαν… 

α. στην πρώτη τους Θεία Κοινωνία 

β. με Βάπτισμα 

γ. με το Χρίσμα 

 

4. Η λατρεία της Εκκλησίας συνδέει τον άνθρωπο με… 

α. τον Θεό και τον συνάνθρωπο 

β. τον Θεό και τη φύση 

γ. τον Θεό και τους αγίους 

 

 



5. Στις Ακολουθίες της Εκκλησίας τίποτα δεν τελείται χωρίς… 

α. την παρουσία του Επισκόπου 

β. τους ιεροψάλτες 

γ. την παρουσία και συμβολή των πιστών 

 

 Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις 

κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. 

 

 «Με τα ………………… της Εκκλησίας, ο άνθρωπος αγιάζεται σε κάθε φάση και περίπτωση της 

ζωής του. Έτσι, λαμβάνει τη «σφραγίδα» του χριστιανού κατά ………………… , ενώνεται με τον 

Θεό με ………………… , δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών κατά το μυστήριο ………………… , 

ενώνεται με το άλλο φύλο με το μυστήριο …………………». 

 

(του Γάμου / της Μετάνοιας / το Βάπτισμα και το Χρίσμα /μυστήρια / τη Θεία Ευχαριστία) 

 

 «O σημερινός ………….. μπορεί ν’ αποφασίσει για το πόσο τον ενδιαφέρει η 

…………….. της Εκκλησίας, εφόσον φυσικά κατανοήσει πως η …………….. του σ’ αυτήν 

δεν είναι μια απλή …………….. υποχρέωση αφού συνδέει ουσιαστικά την …………….. 

μας με τον Θεό». 

 

(συμμετοχή / χριστιανός / ύπαρξη / θρησκευτική / λατρεία) 

 

  

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα 

με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 

 

1. Ο Θεός έχει ανάγκη τη λατρεία των πιστών. 

2. Οι πιστοί δεν επιτρέπεται να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για τη λατρεία. 



3. Στη λατρεία της Εκκλησίας δεν τελείται τίποτε χωρίς τη συμβολή και την παρουσία των 

πιστών. 

4. Η ενημέρωση για θέματα λατρείας επιτρέπει στους πιστούς να συμβάλουν με 

ουσιαστικούς προβληματισμούς στα ζητήματα αυτά. 

5. Η λατρεία είναι αποκλειστικά υπόθεση των ιερέων και των κληρικών. 

 

  

1. Με τη λατρεία οι πιστοί οδηγούνται σε ενότητα με τον Θεό αλλά και τους συνανθρώπους 

τους. 

2. Η πίστη είναι υποχρεωτική και η λατρεία προαιρετική. 

3. Στη λατρεία της Εκκλησίας ο πιστός αναγνωρίζεται ως «συν-ιερουργός». 

4. Εκκοσμίκευση ονομάζεται η αποσύνδεση λατρείας και πίστης. 

5. Στη λατρεία της Εκκλησίας απαγορεύεται η συμμετοχή των λαϊκών. 

 

 ΘΕΜΑ Β1 

Σύμφωνα με τη χριστιανική προσέγγιση, ο Θεός δεν έχει ανάγκη τη λατρεία των 

ανθρώπων, αντίθετα οι άνθρωποι χρειάζονται τον Θεό. Μέσα από τη συνειδητή 

λατρεία επιδιώκουν να ενωθούν με τον Θεό, αλλά και με τους συνανθρώπους τους. 

Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε αυτές τις θέσεις. 

 

 


