
ΜΑΘΗΜΑ 32Ο  Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα 

στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 

1. Στη λατρεία δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, οι πιστοί να ψάλλουν ή να 

απαγγέλουν όλοι μαζί. 

2. Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, οι λαϊκοί στη λατρεία προσκαλούνται ως απλοί 

θεατές. 

3. Η Εκκλησία διδάσκει την ισότιμη και ενεργό συμμετοχή στη λατρεία όλων των 

βαπτισμένων. 

4. Η ελλιπής ενημέρωση των λαϊκών για ζητήματα λατρείας οφείλεται και στη σταδιακή 

κατάργηση του θεσμού των κατηχουμένων. 

5. Τα τελούμενα στη χριστιανική λατρεία αφορούν εξίσου κληρικούς και λαϊκούς. 

 

 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. Τα τελούμενα στη λατρεία από τον ιερέα είναι… 

α. θρησκευτικά δρώμενα που δεν αφορούν στους λαϊκούς 

β. συλλογική έκφραση λατρείας, για να λάβουν όλοι τη χάρη του Θεού        

γ. αναγκαία προκειμένου να είναι επιβλητικές οι θρησκευτικές τελετές 

2. Η ενεργοποίηση των λαϊκών σε θέματα λατρείας… 

α. συντελεί στην βαθύτερη γνώση των τελουμένων 

β. καθιστά τους πιστούς ποιμένες της Εκκλησίας 

γ. υποστηρίζει την εξέλιξη της τέχνης στους ορθόδοξους ναούς 

3. Την κύρια ευθύνη για την ενημέρωση των λαϊκών σε ζητήματα λατρείας… 

α. αναλαμβάνει το βοηθητικό προσωπικό του ναού 

β. έχουν αποκλειστικά οι μοναχοί και τα μοναστήρια 

γ. έχουν οι ιερείς και οι επίσκοποι της Εκκλησίας 

4. Η άγνοια των λαϊκών σε πολλά ζητήματα που αφορούν στη λατρεία οφείλεται… 

α. στη μυστικότητα που επιβάλλεται ως προς αυτά τα ζητήματα 



β. μεταξύ άλλων και στην ελλιπή κατήχηση από την Εκκλησία 

γ. στο ότι δεν παρακολουθούν με προσοχή τα δρώμενα στη λατρεία 

5. Στη χριστιανική λατρεία, οι λαϊκοί πρέπει να θεωρούνται… 

α. αναρμόδιοι, όπως και για τα θέματα πίστης 

β. μάλλον απλοί προσκεκλημένοι 

γ. ισότιμα μέλη της Εκκλησίας 

 

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες 

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

«Η ………………… των πρώτων αιώνων είναι σαφής και ενιαία στο θέμα της θέσης των λαϊκών 

στη λατρεία. Οι ………………… στο όνομα του Χριστού συμμετέχουν ενεργά στα ………………… 

κατά τη λατρεία και συνεργάζονται με τους ………………… . Σήμερα, η θέση των λαϊκών είναι 

πολύ διαφορετική. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πιστών προσέρχονται στη λατρεία ως 

…………………». 

 

(κληρικούς / τελούμενα / θεατές / βαπτισμένοι / παράδοση) 

  

ΘΕΜΑΤΑ  Β1 

1  Πολλές φορές οι χριστιανοί όταν παρακολουθούν τη Θεία λατρεία αρκούνται στην 

παρουσία τους στον ναό και δε συμμετέχουν στα τελούμενα. Νιώθουν φιλοξενούμενοι και 

ότι παραβρίσκονται σε κοινωνικού χαρακτήρα εκδήλωση. 

Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα αίτια αυτής της στάσης και πώς μπορεί ο πιστός να είναι 

ενεργό μέλος στη χριστιανική λατρεία; 

 

2   «Η Λειτουργία δεν είναι ένα σκέτο κήρυγμα. Δεν είναι άκουσμα. Ούτε ένα θέαμα. Η 

Λειτουργία δεν παλιώνει ποτέ …. Δεν μπορεί να πη κανείς ότι την έμαθε ή τη συνήθισε… . Οι 

πιστοί δεν παρακολουθούν σαν θεατές και ακροατές κάτι που τους συγκινεί λίγο ή πολύ. Οι 

πιστοί μετέχουν στη Θεία Λειτουργία» (Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Γοντικάκης). 

Να σχολιάσετε τις θέσεις του κειμένου αναφορικά με τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία 

Λειτουργία. Με αφορμή τις παραπάνω σκέψεις πώς αντιλαμβάνεστε τη σχέση πολλών 

σημερινών πιστών με τη λατρεία της Εκκλησίας; 

 

 


