
 

AΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΦ.1. 

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1.Αντιστοιχίστε τις λέξεις της Α στήλης με τις λέξεις της Β στήλης 

 

                 A                                                                        B 

1. παθητική συμμετοχή στη λατρεία Α.συμμετοχή στις αγιαστικές πράξεις 

2. Θεία Ευχαριστία  Β. αποξένωση από την εκκλησία 

3. Λατρεία Γ.σύνδεση με το Θεό 

4. εκκοσμικευμένος χριστιανισμός Δ.υποταγή της Εκκλησίας  στους κοινωνικούς θεσμούς 

5. συνιερουργός Ε. μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου 

6.Βάπτισμα ΣΤ. Χάρισμα γενικής ιερωσύνης 

 

   2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες 

 
1. Οι εμπειρίες των πιστών από τη συμμετοχή τους στη λατρεία της Εκκλησίας είναι 

σημαντικές για την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας. ………….. 

2. Η συμμετοχή των πιστών στη λατρεία της Εκκλησίας είναι μικρή, αφού η λατρεία τελείται 

και αφορά κατά κύριο λόγο τους ιερείς.  ………… 

3. Η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και η εκπλήρωση των θρησκευτικών τους 

υποχρεώσεων είναι απόδειξη πίστης και σεβασμού στο Θεό.  ………. 

 

3.Nα συμπληρωθούν τα κενά με τις παρακάτω λέξεις 

 

εκκοσμικευμένο, αγιαστικές, ύπαρξη, πίστης, Θεό, ουσιαστικές, μεταλαμβάνει, 

συνιερουργός, παθητική, ενότητα, συνανθρώπους, ισότιμα. 

  
Οι εμπειρίες που αποκτούν οι άνθρωποι από τη συμμετοχή τους στη λατρεία της Εκκλησίας μας 

είναι .................................., καθώς όλοι οι πιστοί είναι  .......................... μέλη της Εκκλησίας, με 

συνέπεια οι απόψεις αυτές να είναι σημαντικές για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο πιστός που 

συμμετέχει ενεργά στη λατρεία  γίνεται  «...............................», δηλαδή συμμετέχει στις 

................................ πράξεις μαζί με τους ιερείς και δέχεται την αόρατη Θεία Χάρη. 

 Η λατρεία, όμως, είναι έκφραση της ......................... μας . Είναι αδιανόητο κάποιος να είναι 

χριστιανός και να μην αποδέχεται ότι με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν ......................... 

με το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Η αποσύνδεση της λατρείας από την πίστη είναι φαινόμενο 

που χαρακτηρίζει ένα  ................................... χριστιανισμό.  

 Η ....................................... συμμετοχή των λαϊκών στη λατρεία δημιουργεί την ψευδαίσθηση 

ότι εκπληρώνουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Έτσι ξεχνάμε ότι η λατρεία είναι μια 

ουσιαστική υπόθεση για την ....................... μας, γιατί μας συνδέει  με το ............................. και 

μας οδηγεί στην ...........................  με τους  .................................... μας.      

 


