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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

   Η επικοινωνία είναι υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ον 

κοινωνικό και επικοινωνιακό. Η καθημερινή επαφή με το Θεό, το ανθρωπογενές και 

φυσικό περιβάλλον και αλληλεπίδραση με αυτά είναι  η επικοινωνία. Σκοπός βασικός 

της επικοινωνίας είναι αρμονική ένταξη του ανθρώπου στο περιβάλλον του και οι 

αγαστές σχέσεις του με τον άλλο(πλησίον) και με το Θεό. Η επικοινωνία με το Θεό:  Ο 

Θεός είναι σε μόνιμα ανοικτή επικοινωνία με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος επικοινωνεί 

μαζί Του με βασικό μέσο την προσευχή. Άλλα μέσα είναι: τα μυστήρια, ο θείος λόγος , 

η άσκηση, οι εμπειρίες και τα βιώματα της παρουσίας του Θεού στη ζωή των πιστών. 

Η προσευχή πρέπει να είναι αδιάλειπτη, καθαρή , νοερή και καρδιακή. Γίνεται πάντοτε 

με τη συμμετοχή του νου και της καρδιάς του πιστού, δηλαδή αυτός εννοεί και 

συναισθάνεται αυτά που λέει και δεν αποσπάται η προσοχή του. Η συμμετοχή στα 

μυστήρια. Μετάνοια, θ. ευχαριστία, ευχέλαιο, κλπ. συμβάλλουν στην κάθαρση, τη 

διόρθωση, το φωτισμό και την τελειοποίηση του πιστού , επομένως η επικοινωνία με 

το Θεό γίνεται ευχερέστερη αφού παραμερίζονται τα «παράσιτα» δηλαδή τα εμπόδια 

της κατά το δυνατόν «καθαρής» επικοινωνίας με το Θεό, όπως ο εγωϊσμός και τα 

πάθη. Ο θείος λόγος σπείρεται στην καρδιά του ανθρώπου είτε με την ακρόασή του 

στην Εκκλησία, σε κάποιο κήρυγμα κλπ., είτε με την ανάγνωσή του. Όταν υπάρχει 

αγαθή προαίρεση από τον άνθρωπο, τότε ο Θεός «μιλά» στην καρδιά του , τον καλεί 

και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται. Έτσι ο λόγος βλασταίνει και καρποφορεί. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα αγίων της Εκκλησίας (πχ Μέγας Αντώνιος) όπου η ακρόαση ή η 

ανάγνωση του θείου λόγου άνοιξε το δίαυλο επικοινωνίας με το Θεό και τους οδήγησε 

στην αγιότητα. Η άσκηση είναι ο πνευματικός αγώνας του πιστού, στην πορεία του 

προς το Θεό. Τα μέσα της –εκτός της προσευχής-είναι η νηστεία, η εγκράτεια, η 

αγρυπνία, η άσκηση της έμπρακτης αγάπης κ.α. Με αυτά ο άνθρωπος επικοινωνεί 

έμμεσα με το Θεό, αφού έμπρακτα δείχνει τη θέλησή του να τον προσεγγίσει ζώντας 

θυσιαστικά και μιμούμενος το Χριστό, τους αγγέλους ,τους αγίους. Ο Θεός πάντα 

ανταποκρίνεται και στέλνει τη χάρη του.(βιωματική επικοινωνία) 

Η επικοινωνία με τον «άλλο»: Η επικοινωνία με το συνάνθρωπο, τον «πλησίον», τον 

αδελφό μας. Για να είναι έτσι ο «άλλος», και όχι εχθρός ή αντίπαλος ή ανταγωνιστής, 

είναι απαραίτητο να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις στην επικοινωνία μας. Αυτές 

περιγράφονται ωραία στην επί του όρους ομιλία του Χριστού ,αλλά και σε κείμενα της 

παράδοσης της Εκκλησίας(πατέρες). Πραότητα, αποφυγή κακολογίας , καθαρότητα 

διάθεσης και σκέψης, απλότητα στα λόγια χωρίς πονηριά, άρνηση χρήσης βίας, 

διακριτικότητα, συγχωρητικότητα, αμνησικακία, επιείκεια κ.α.( επί του όρους ομιλία). 

Σύμφωνα με τις διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι βασικές αρχές της σωστής 

επικοινωνίας με το συνάνθρωπο που οδηγούν σε συνεννόηση και πραγματική 

κοινωνία είναι: 1)Ο σεβασμός του προσώπου του άλλου ως εικόνας του Θεού,2) η 



ταπεινοφροσύνη δηλαδή η παραδοχή των ορίων και των αδυναμιών μας που είναι η 

βάση της αλληλοκατανόησης και αλληλοσυγχώρησης,3)η ανάπτυξη του έμπρακτου 

ενδιαφέροντος για τον άλλον, συμπαράσταση και πνευματική βοήθεια (προσευχή για 

τον άλλον) και 4) η ανιδιοτελής αγάπη, που πηγάζει μόνον από την αγάπη προς το 

Θεό.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΗΘΟΣ 

Ήθος είναι ο σταθερός τρόπος συμπεριφοράς του ανθρώπου, οι διαθέσεις του, οι 

επιθυμίες του κ.α. που με τη συνήθεια παγιώνονται και χαρακτηρίζουν την 

προσωπικότητά του. Ηθική είναι ένα σύστημα κανόνων της συμπεριφοράς του 

ανθρώπου που γίνονται αποδεκτοί από την κοινωνία με βάση τον ανθρώπινο και θείο 

νόμο. Ηθικολογία είναι άποψη διατυπωμένη με απόλυτο τρόπο και με πάθος για το τι 

είναι καλό ή κακό. Ηθικισμός(-ιστής) είναι ο έλεγχος των ηθών των άλλων με 

αποκλειστικό κριτήριο την αυστηρή τήρηση του τύπου των ηθικών κανόνων. 

Υποκρισία είναι η προσποίηση της ηθικής ζωής και καλής προαίρεσης. Συνώνυμο ο 

φαρισαϊσμός. Σχεδόν πάντα συνυπάρχει με τον ηθικισμό.                                                                                                                    

Παράγοντες διαμόρφωσης του ήθους του ανθρώπου είναι: Η ηθική συνείδησή του, τα 

εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, η προαίρεσή του, ο θείος λόγος, ο ανθρώπινος 

νόμος και το περιβάλλον.                                                                                                            

Το ήθος του ανθρώπου συνδέεται πάντα με μια διδασκαλία- ανθρωπολογία και με 

κάποια πρότυπα .Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει συνέπεια θεωρίας και πράξης. 

Αυτό δηλαδή που θεωρείται καλό και δίκαιο, αυτό να επιλέγεται και να εφαρμόζεται. 

Στο χριστιανισμό το πρότυπο είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος δίδαξε και 

εφάρμοσε το τέλειο ήθος. Δίδαξε με το κήρυγμά του και κυρίως με την επί του όρους 

ομιλία του και το εφάρμοσε με τη ζωή και κυρίως με τη θυσία του. Το ήθος του 

Χριστού είναι ήθος αγάπης και ελευθερίας. Η αγάπη που φανέρωσε ο Χριστός είναι 

ανιδιοτελής, χωρίς προαπαιτούμενα, προς όλους, ακόμα και προς τους εχθρούς. Είναι 

σταυρωμένη, δηλ. θυσιαστική και οι δυο της άξονες (όπως ο Σταυρός) είναι η αγάπη 

προς το Θεό και η αγάπη προς το συνάνθρωπο. Η ελευθερία του χριστιανού είναι 

πρώτα απελευθέρωση που χάρισε ο Χριστός από τα δεσμά του θανάτου . είναι 

ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας και των παθών, από τη δουλεία του κόσμου και 

του διαβόλου. Είναι ένα δώρο του Θεού και αγώνισμα του ανθρώπου. Ο Χριστός 

επίσης αυτο-χαρακτηρίζεται ως πράος και ταπεινός (Μάθετε απ’ εμού, ότι πράος ειμί 

και ταπεινός τη καρδία Μτθ.11,29) και καλεί τους ανθρώπους να τον μιμηθούν. Αυτή 

η μίμηση οδηγεί στο τέλειο ήθος, το ήθος των αγίων.                                                           

Ο χριστιανός λοιπόν συνειδητά και ελεύθερα, χωρίς φόβο,απαλλαγμένος και αναμονή 

ανταμοιβής, με καλή προαίρεση, με αγνά κίνητρα και διακριτικά, αγαπά και 

αντανακλά το ήθος του Χριστού στην κοινωνία, στον κόσμο. 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ   

Αγιότητα είναι η τελειότητα. Τέλειος είναι μόνον ο Θεός. Αυτή η αλήθεια 

επαναλαμβάνεται συνεχώς στη θεία λατρεία: τρισάγιος ύμνος( Άγιος ο Θεός, Άγιος 

Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος..), η προσφώνηση τα Άγια της τοις Αγίοις- είς Άγιος είς 

Κύριος.. κλπ. Οι άγγελοι και οι άνθρωποι έχουν σχετική αγιότητα. Για τους ανθρώπους 

η αγιότητα αποκτάται κατά χάριν από το Θεό με αγώνα και υπομονή.                                                                  

Οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν όλοι άγιοι γιατί συνειδητά επέλεγαν να 

ακολουθήσουν το Χριστό και να τον μιμηθούν ως το θάνατο. Επομένως άγιος δεν είναι 

ο τέλειος άνθρωπος, ο αναμάρτητος, αλλά αυτός που αγωνίζεται να φθάσει στην 

τελειότητα με τη χάρη του Θεού, με διαρκή μετάνοια, άσκηση και υπομονή. Καρπός 

του συνδυασμού του αγώνα του πιστού και της θείας χάρης είναι η απόκτηση της 

αρετής και της αγιότητας. Ο άγιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, όπως τον δημιούργησε 

ο Θεός και όπως ζούσε πριν την πτώση. Είναι ο αυθεντικός μιμητής του Χριστού, 

ουράνιος άνθρωπος αλλά και γήινος και καθημερινός. Όχι όμως συνηθισμένος. Δεν 

κυκλοφορεί με αστρικό σώμα και με φωτοστέφανο, αλλά ξεχωρίζει από τη 

διαφορετική σε σχέση με τους πολλούς στάση του απέναντι σε πρόσωπα, πράγματα 

και καταστάσεις .Αλλά και μεταξύ τους οι άγιοι ξεχωρίζουν, παρότι μιμούνται το 

Χριστό και το ήθος του. Διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους και καθένας από αυτούς 

διακρίνεται σε κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα. «Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, 

ιεράρχαι όσιοι και δίκαιοι οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστιν τηρήσαντες..» 

λέει ένας ύμνος. Άλλος με θάρρος ομολογεί την πίστη στο Χριστό, άλλος θυσιάζεται 

μαρτυρικά, άλλος αναλώνεται στη διάδοση του ευαγγελίου κτλ. , όλοι ζουν μια 

θαυμαστή ζωή. Όμως η αγιότητα βρίσκεται και στην καθημερινότητα, όχι όμως στη 

δημοσιότητα. Όπου υπάρχει ταπεινοφροσύνη, αδούλωτο φρόνημα, αγάπη 

ανυπόκριτη, επιείκεια, ακακία, αυταπάρνηση, εκεί υπάρχει αγιότητα.                                                                                                                   

Όπως δε νοείται Χριστός χωρίς Εκκλησία, έτσι και δε νοείται αγιότητα χωρίς την 

εκκλησία. Το ήθος των αγίων διαμορφώνεται και σφυρηλατείται στη ζωή της  

εκκλησίας, με τα μυστήρια με τα οποία παρέχεται η θεία Χάρη. Έτσι καρποφορεί και η 

θέληση και ο αγώνας του χριστιανού στη ζωή. Τότε έχουμε αγιότητα. Επομένως άγιος 

είναι ο πραγματικός χριστιανός.                                                                                            

Άλλο αγιότητα και άλλο «αγιοποίηση». Υπάρχουν αμέτρητοι ανώνυμοι και μη 

«αγιοποιημένοι» άγιοι. Στην ορθοδοξία, πρώτα ένας άνθρωπος αναγνωρίζεται στη 

συνείδηση του λαού του Θεού ως άγιος( με τα ανάλογα «σημεία») και έπειτα 

ανακηρύττεται από την επίσημη εκκλησία ως άγιος(αγιοκατάταξη).Οι πρώτοι 

χριστιανοί που ανακηρύχθηκαν άγιοι είναι οι μάρτυρες. Στο ρωμαιοκαθολικισμό 

αποφασίζει η διοίκηση της εκκλησίας (πάπας- καρδινάλιοι) ποιος θα αγιοποιηθεί. Στον 

προτεσταντισμό, δεν υπάρχει αγιότητα πέρα από το Θεό. 

 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 ΠΙΣΤΗ 

Έννοια: Πίστη είναι η αποδοχή της ύπαρξης των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε και 

βεβαιότητα για πράγματα που δεν βλέπουμε (ορισμός Κ.Δ.). Είναι η αποδοχή και 

βεβαιότητα πραγμάτων, η εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που βασίζεται σε αξιόπιστες 

μαρτυρίες. Στη θρησκεία η πίστη αποτελεί βασικό στοιχείο. Είναι ο συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στον πιστό και τον Θεό (ή θεούς). Εκφράζει την ανθρώπινη προσπάθεια για 

την αναζήτηση και την προσέγγιση του θείου. Στον Χριστιανισμό ο Θεός 

αποκαλύπτεται και συναντάται με τον άνθρωπο. Εδώ έχουμε την ανάπτυξη μίας 

προσωπικής σχέσης ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, όμοια με τη σχέση πατέρα 

και παιδιού. Ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό στη ζωή του και έτσι τον εμπιστεύεται. Τον 

γνωρίζει γιατί Αυτός παρεμβαίνει, τον κατευθύνει, τον στηρίζει, δείχνει την αγάπη και 

την αγαθότητά Του, και τον καλεί κοντά Του. Έτσι η πίστη από δώρο του θεού , γίνεται 

και αγώνισμα του ανθρώπου, ο οποίος καλείται να την «οικοδομήσει»- να τη 

δυναμώσει. Αυτή η πίστη (εμπιστοσύνη) από την απλή αποδοχή περνάει στη 

βεβαιότητα (βέβαιη, σταθερή πίστη) και τελικά στην πίστη «Παρ ‘ελπίδα», την 

ακλόνητη πίστη, όμοια με αυτή του Αβραάμ- αυτή που υπερισχύει ακόμα κι αν τα 

πράγματα φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο . Είναι η πίστη που κάνει τα θαύματα, 

αυτή που ενεργοποιεί τη δύναμη του θεού(πάντα δυνατά τω πιστεύοντι). Το 

περιεχόμενο της πίστης είναι τα δόγματα της Εκκλησίας, τα οποία συνοπτικά 

καταγράφονται στο σύμβολο της πίστης. Τα δόγματα της Εκκλησίας , Τριαδολογικό – 

Χριστολογικό κ.α. δεν είναι παρά καταγραφή του βιώματος του λαού του Θεού. 

Πρώτα η Εκκλησία ζει, έπειτα καταγράφει. Π.χ. η πίστη στην Ανάσταση, πρώτα ήταν 

βίωμα των μαθητών και έπειτα αποτυπώθηκε στα βιβλία της Κ.Δ., στο σύμβολο, στη 

λατρεία κλπ. Επομένως η χριστιανική πίστη δεν είναι ιδεολογία, καρπός φιλοσοφικού 

στοχασμού, αλλά αποκάλυψη Θεού που βιώνεται και διακηρύττεται: «επίστευσα διό 

ελάλησα». Έτσι σ’ αυτή τη βιωμένη πίστη που αποτελεί εμπιστοσύνη στην πρόνοια 

του Θεού δεν χωρεί αμφιβολία, αλλά ούτε προϋποτίθεται έρευνα, γιατί τα ζητήματα 

της πίστεως είναι υπέρλογα και δεν υπόκεινται  όλα σε έρευνα. Όμως δεν αποκλείεται 

η έρευνα, όπου αυτή είναι εφικτή. Πίστευε και ερεύνα λοιπόν, και όχι ερεύνα και 

πίστευε, ούτε πίστευε και μη ερεύνα. 

     Η πίστη στο Θεό προηγείται, έπεται η αγάπη. Πρώτα πιστεύεις στο Θεό, και ύστερα 

τον αγαπάς. Γέννημα της πίστης είναι η αγάπη προς το Θεό. Δεν μπορείς να αγαπήσεις 

κάποιον που δεν εμπιστεύεσαι. Αυτή η αγάπη προς το Θεό, γεννά την αγάπη προς την 

εικόνα του, το συνάνθρωπο και δυναμώνει την πίστη. Έπειτα η πίστη γεννά και την 

ελπίδα. Η πίστη δεν είναι βεβαιότητα μόνο για την  παρουσία του Θεού στη ζωή, αλλά 

και γίνεται προσμονή για τη μελλοντική αποκατάσταση του πιστού στη «χώρα των 

ζώντων», στον Παράδεισο(έστιν δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος 



ου βλεπομένων Εβρ.11,1). Τέλος, η ελπίδα για τα μελλοντικά αγαθά δίνει τη δύναμη 

στον πιστό να ζει θυσιαστικά και να αγαπά αληθινά και με ανιδιοτέλεια. 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΛΑΤΡΕΙΑ 

Έννοια-ορισμός: Η Λατρεία είναι εκδήλωση της πίστης, αγάπης, αφοσίωσης, ικεσίας, 

δοξολογίας των πιστών προς τον Θεό (ή τους θεούς) με τελετές, θυσίες, προσφορές, 

μυστήρια κλπ. σε ναούς, βωμούς και άλλους ιερούς χώρους. Είναι βασικό στοιχείο 

κάθε θρησκείας μαζί με την πίστη και την ηθική, χωρίς το οποίο αυτή δε νοείται. Στο 

Χριστιανισμό η λατρεία εκφράζει την αγάπη, την εμπιστοσύνη, την ικεσία, δοξολογία 

στον Τριαδικό Θεό, τη νοσταλγία για την ανεμπόδιστη επικοινωνία που κάποτε είχαμε 

μαζί Του (προπτωτική κατάσταση) και την ελπίδα ότι αυτή η κοινωνία θα 

αποκατασταθεί (Βασιλεία του Θεού).Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο 

σαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός , που με τη θυσία Του και την 

Ανάστασή Του εγκαινίασε τη χριστιανική λατρεία. Αυτός είναι και ο θεμελιωτής των 

μυστηρίων της εκκλησίας. 

Χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας: είναι η μυσταγωγική, αφού μυεί τον πιστό 

στη λατρεία του αληθινού Θεού, αναγωγική γιατί στρέφει τον πιστό προς τα άνω, 

πνευματική γιατί γίνεται πνευματικά και αληθινά, λογική γιατί δεν στηρίζεται σε 

«άλογα» μέσα π.χ. θυσίες ζώων, και ορθόδοξη γιατί στηρίζεται στην παράδοση των 

αποστόλων και τω αγίων. Αυτή πραγματοποιείται κυρίως με τα μυστήρια: βάπτισμα 

και χρίσμα, θεία ευχαριστία, μετάνοια-εξομολόγηση, γάμο, ευχέλαιο και ιεροσύνη. 

Επίσης με τις γιορτές και ακολουθίες των λατρευτικών κύκλων και τις έκτακτες και 

περιστατικές ακολουθίες. Βασικό στοιχείο της είναι η προσευχή: δέηση, δοξολογία, 

ευχαριστία. Χώρος της κοινής λατρείας είναι ο Ναός.  

Στην καθημερινότητα του χριστιανού βασικό ρόλο παίζει η λατρεία, αφού επηρεάζει 

και «ιεροποιεί» το χρόνο και τη ζωή του. Εκτός από την κοινή λατρεία η οποία 

τροφοδοτεί πνευματικά τον πιστό (μυστήρια) και τον δυναμώνει για να αγωνιστεί να 

εφαρμόσει το Ευαγγέλιο στη ζωή του (λειτουργία μετά τη λειτουργία) υπάρχει και η 

ατομική λατρεία: ο πιστός ξεκινά με προσευχή, συνεχίζει και τελειώνει τη μέρα του με 

προσευχή (αδιαλείπτως προσεύχεσθαι). Έχει εικονοστάσι, ανάβει το κανδήλι, καίει 

θυμίαμα, φορά και χρησιμοποιεί κομποσκοίνι, νηστεύει, ασκείται. Ο πιστός επίσης σε 

κάθε εκδήλωση της ζωής του ζητά την Ευλογία του Θεού με τις περιστατικές 



ακολουθίες (αγιασμό, εγκαίνια, διάφορες ευχές). Τέλος το χρόνο του χριστιανού 

ιεροποιεί το εορτολόγιο με τους κύκλους του (ημερήσιο-εβδομαδιαίο-ετήσιο). Κάθε 

μέρα συνδέεται, με κάποιο γεγονός ή ιερό πρόσωπο που γίνεται πρότυπο και δύναμη 

ζωής για αυτόν (γιορτές-πανηγύρια): την Κυριακή τιμάται η Ανάσταση του Κυρίου, τη 

Δευτέρα οι Άγγελοι, την Τρίτη ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, την Τετάρτη Ο Σταυρός και η 

Θεοτόκος, την Πέμπτη οι άγιοι Απόστολοι και ο άγιος Νικόλαος, την Παρασκευή πάλι ο 

Σταυρός και η Θεοτόκος, το Σάββατο οι Μάρτυρες και οι κεκοιμημένοι.(εβδομαδιαίος 

κύκλος) . Στον ετήσιο κύκλο έχουμε γιορτές που είναι: 1)Δεσποτικές, αφιερωμένες στο 

Χριστό, 2) Θεομητορικές, αφιερωμένες στην Παναγία και 3) Αγίων, αφιερωμένες στους 

Αγγέλους και τους Αγίους. Οι Δεσποτικές χωρίζονται σε κινητές( με κέντρο το Πάσχα) 

και ακίνητες (με κέντρο τα Χριστούγεννα). Ο ημερήσιος κύκλος περιλαμβάνει 

ακολουθίες της ημέρας (εσπερινός, απόδειπνο, μεσονυκτικό, ώρες κ.α.) 

Στις θρησκείες: Στον Ιουδαϊσμό, μετά την οριστική καταστροφή του ναού η λατρεία 

γίνεται στο χώρο της συναγωγής και έχει τη μορφή της κοινής προσευχής και της 

μελέτης του νόμου. Επίσης με τις γιορτές του Σαββάτου και του ετήσιου κύκλου-

Πάσχα, Πεντηκοστή, Σκηνοπηγία κ.α. 

Στο Ισλάμ: Η λατρεία έχει τη μορφή της προσευχής και της μελέτης του κορανίου. Η 

λατρεία είναι κοινή- στο Τέμενος (Τζαμί) κάθε Παρασκευή- στις γιορτές (ραμαζάνι κ.α.) 

και ατομική (5 στύλοι- υποχρεώσεις του πιστού) 

Στον Ινδουισμό: Στα πλαίσια της πολυθεΐας έχει αναπτυχθεί μία πλούσια 

θρησκευτικότητα με έντονο λατρευτικό χαρακτήρα στους πάμπολλους ναούς και τα 

ιερά προσκυνήματα της χώρας. Η αγαπητική αφοσίωση σε κάποιες θεότητες (μπάκτι 

θρησκευτικότητα) εκφράζεται με λατρευτική εκδήλωση της «τιμής» προς τη θεότητα. 

Αυτή είναι η μορφή λατρείας που κυριαρχεί τους τελευταίους αιώνες. Οι πιστοί 

απέναντι από το άγαλμα της θεότητας μιμούνται ότι υποδέχονται, περιποιούνται, 

πλένουν, ντύνουν, αρωματίζουν, προσφέρουν τροφή, λουλούδια, αγίασμα από τον 

ιερό ποταμό Γάγγη κ.α. και αποχαιρετούν τη θεότητα. Έτσι τη δέχονται στη ζωή τους. 

Στο βουδισμό: Η λατρεία τελείται είτε σε μοναστήρια με τη τήρηση κάποιων κανόνων 

του «οκταπλού μονοπατιού» (χιναγυάνα βουδισμός) είτε σε βουδιστικούς ναούς όπου 

τιμώνται οι βούδες ή μποντισάτβες (μαχαγυάνα βουδισμός). 

Στα αφρικανικά θρησκεύματα: λατρεύονται τα πνεύματα (ανιμισμός) με ποικιλία 

τελετών: προσφοράς, θυσίας, εξαγνισμού μύησης κ.α. σε βωμούς όπου θεωρείται ότι 

ζουν τα πνεύματα. Βασικό ρόλο παίζουν στη λατρεία οι ιεροδιάμεσοι- σαμάνες. 


