3) ΟΙ ΚΟΠΣΔ
 Οι Κόπηες είλαη ν ιαόο ηεο αξραίαο Αηγύπηνπ,είλαη άκεζε απόγνλνη ησλ αξραίσλ
Αηγππηίσλ.
 Όζνλ αθνξά ηελ ονομαζία ηνπο,παξάγεηαη από ην Αξαβηθό ηύπν ηεο ιέμεο kibt. H
ιέμε απηή είλαη παξαθζνξά ηεο ειιεληθήο « Αηγύπηηνο »,όπνπ αθαηξέζεθε ε αξρηθή
ζπιιαβή «αη» θαη ε θαηάιεμε «νο» θαη απόκεηλε ην
«Γύπηη»( kibt).
 Eπίζεο,ε θνπηηθή γλώζζα παξνπζηάδεη εκθαλή νκνηόηεηα κε ηελ ειιεληθή. Σν
αιθάβεην ηεο θνπηηθήο γιώζζαο πξνέξρεηαη ζρεδόλ από ην Ειιεληθό αιθάβεην κε
πξνζκίμεηο νξηζκέλσλ γξακκάησλ. Ιδξπηήο ηεο Κνπηηθήο Εθθιεζίαο ζεσξείηαη ν
Επαγγειηζηήο Μάξθνο,όπνπ ήηαλ θαη ν πξώηνο παηξηάξρεο ηεο Αίγύπην.
 Η Αίγππηνο ππήξμε ε παηξίδα ηνπ μονατιζμού θαη ν επηθεθαιήο ηνπ είλαη ν άγηνο
Αληώληνο.
ΣΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΔΙΝΑΙ ΔΦΣΑ:
1. Σο βάθηιζμα: Όπνηνο πηζηέςεη θαη βαπηηζηεί, ζα ζσζεί όπνηνο, όκσο, απηζηήζεη,
ζα θαηαθξηζεί.(Μάρκ 16:16).
2. Σο Υρίζμα: Ο Παύινο είπε: Ο Ισάλλεο κελ βάπηηζε βάπηηζκα κεηάλνηαο,
ιέγνληαο ζηνλ ιαό λα πηζηέςνπλ ζ' εθείλνλ πνπ ζα εξρόηαλ ύζηεξα απ' απηόλ,
δειαδή, ζηνλ Ιεζνύ Χξηζηό. Καη όηαλ ην άθνπζαλ, βαπηίζηεθαλ ζην όλνκα ηνπ
Κπξίνπ Ιεζνύ. Καη αθνύ ν Παύινο έβαιε επάλσ ηνπο ηα ρέξηα, ήξζε ην Πλεύκα ην
Άγην επάλσ ζ' απηνύο, θαη κηινύζαλ γιώζζεο θαη πξνθήηεπαλ. (Πράξεις 19:4-6).
3. Η Θεία Δσταριζηία: Καη ελώ έηξσγαλ, παίξλνληαο ν Ιεζνύο ηνλ άξην, θαη αθνύ
ηνλ επιόγεζε, έθνςε, θαη έδηλε ζηνπο καζεηέο, θαη είπε: Λάβεηε, θάγεηε ηνύην είλαη
ην ζώκα κνπ. Καη παίξλνληαο ην πνηήξη, θη αθνύ επραξίζηεζε, ηνπο έδσζε, ιέγνληαο:
Πηείηε απ' απηό όινη.(Ματθ 26:26-27).
4. Η Ιερωζύνη: Γηα απηό,άγηνη αδειθνί, κέηνρνη νπξάληαο πξόζθιεζεο,
θαηαλνήζηε ηνλ απόζηνιν θαη αξρηεξέα ηήο νκνινγίαο καο, ηνλ Ιεζνύ Χξηζηό.(Εβρ
3:1-2).
5. Ο Γάμος: Καη απνθξηλόκελνο απηόο είπε: Δελ δηαβάζαηε όηη εθείλνο πνπ ηνπο
έπιαζε απαξρήο, αξζεληθό θαη ζειπθό ηνύο έπιαζε; Καη είπε: «Εμαηηίαο απηνύ, ν
άλζξσπνο ζα αθήζεη ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα, θαη ζα πξνζθνιιεζεί ζηε γπλαίθα
ηνπ, θαη ζα είλαη νη δύν ζε κία ζάξθα»;(Ματθ 19:4-6)
6. Η Μεηάνοια: Μεηαλνήζηε, ινηπόλ, θαη επηζηξέςηε, γηα λα εμαιεηθζνύλ νη
ακαξηίεο ζαο, γηα λάξζνπλ θαηξνί αλαςπρήο από ηελ παξνπζία ηνύ Κπξίνπ.(Πράξ
3:19)
7. Σο Δστέλαιο: Αζζελεί θάπνηνο αλάκεζά ζαο; Αο πξνζθαιέζεη ηνύο
πξεζβύηεξνπο ηεο εθθιεζίαο, θαη αο πξνζεπρεζνύλ επάλσ ηνπ, αθνύ ηνλ αιείςνπλ κε

ιάδη ζην όλνκα ηνπ Κπξίνπ. Καη ε πξνζεπρή κε πίζηε ζα ζώζεη απηόλ πνπ πάζρεη, θαη
ν Κύξηνο ζα ηνλ εγείξεη· θαη ακαξηίεο αλ έπξαμε, ζα ηνπ ζπγρσξεζνύλ.(Ιακ.5:14-15).
Σα κπζηήξηα απηά απνηεινύλ ηε ζρέζε ησλ κειώλ ηεο εθθιεζίαο κε ην
Χξηζηό,όπνπ ν άλζξσπνο αλαγελλάηαη πλεπκαηηθώο με ηο μσζηήριο Σοσ
Βαθηίζμαηος,όπσο αθξηβώο γελλάηαη ζσκαηηθώο από ηε κεηέξα ηνπ. Σν βξέθνο παίξλεη
ηε δύλακε ηνπ αγίνπ πλεύκαηνο ηελ νπνία ηελ ιακβάλεη με ηο μσζηήριο ηοσ
Υρίζμαηος. Επίζεο,ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί ηελ πλεπκαηηθή ηνπ ηξνθή με ηο μσζηήριο
ηης Θείας Δσταριζηίας. Καη ζε πεξίπησζε αζζελείαο επηηπγράλεηαη με ηο μσζηήριο ηης
Μεηάνοιας και ηοσ Δστέλαιοσ. Σέινο,με ηο μσζηήριο ηοσ γάμοσ επινγείηαη ε ζπδπγία
ηνπ άλδξα κε ηε γπλαίθα. Σα κπζηήξηα απηά ηεινύληαη κόλν από θιεξηθνύο,νη νπνίνη
παίξλνπλ απηό ην αμίσκα με ηο μσζηήριο ηης Ιερωζύνης θαη ε εγθπξόηεηα ησλ
κπζηεξίσλ δελ εμαξηάηαη από ηελ αγηόηεηα ή κε ηνπ θιεξηθνύ,δηόηη απηόο είλαη απιώο
όξγαλν,κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ζθελώζεη ην Άγην Πλεύκα ζηνλ πηζηό.
ΟΙ ΓΝΩΣΟΣΔΡΔ ΑΙΡΔΔΙ
Η αίξεζε ηνπ Αρείοσ (Αξεηαληζκόο),όπνπ αξλήζεθε ηε ζεόηεηα ηνπ Κπξίνπ
Ιεζνύ Χξηζηνύ. Καηαδηθάζηεθε από ηε ζύλνδν ηεο Νίθαηαο (Μηθξά Αζία) ην
(325κ.Χ),όπνπ έιαβαλ κέξνο 318 επίζθνπνη θαη αλάκεζά ηνπο ήηαλ ν Μέγαο Αζαλάζηνο.
Επίζεο,ζε απηή ηελ ζύλνδν ηνπνζεηήζεθε ην «Πηζηεύσ» έσο ην «νπθ έζηαη ηέινο».
1)

Η αίξεζε ηνπ Απολλιναρίοσ,όπνπ δελ πίζηεπε ζηελ ηέιεηα αλζξώπηλε Σνπ θύζε.
Καη ε αίξεζε ηνπ Μακεδόνιοσ,όπνπ ηζρπξηδόηαλ πσο ην Άγην Πλεύκα είλαη
δεκηνύξγεκα. Καηαδηθάζηεθαλ από ηε ζύλνδν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο (381 κ.Χ),όπνπ
έιαβαλ κέξνο 150 επίζθνπνη. Επίζεο,ζε απηή ηελ ζύλνδν ηνπνζεηήζεθε ε ζπλέρεηα ηνπ
«Πηζηεύσ»,από «Καη εηο ην Πλεύκα» έσο ην «Καη δσήλ ηνπ κέιινληνο αηώλνο. Ακήλ»

2)
Η αίξεζε ηνπ Νεζηορίοσ,πίζηεπε πσο ε Παλαγία γέλλεζε απιώο έλαλ
άλζξσπν,άξα δελ είλαη «Θενηόθνο» αιιά (Χξηζηνηόθνο). Καηαδηθάζηεθε από ηε ζύλνδν
ηεο Εθέζνπ (Μηθξά Αζία) ην (431κ.Χ), όπνπ έιαβαλ κέξνο 200 επίζθνπνη θαη αλάκεζά
ηνπο ήηαλ ν Αββά Κύξηιινο Α’. Επίζεο,ζε απηή ηελ ζύλνδν ηνπνζεηήζεθε ε Εηζαγσγή
ηνπ Πηζηεύσ. «ε αλπςώλνπκε κεηέξα ηνπ αιεζηλνύ θσηόο».
3)

Η αίξεζε ηνπ Δσηύτοσς,(Επηπρηαληζκόο),πίζηεπε πσο ε αλζξώπηλε θύζε
απνξξνθήζεθε θαη δηαιύζεθε ζηε ζεία θύζε. Αλαζεκαηίζηεθε από ηνλ άγην Δηόζθνπξν
πξώηα κεηά θαηαδηθάζηεθε από ηε ζύλνδν ηεο Χαιθεδόλαο ην (452 κ.Χ).
* Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα ηάζε,ν Λέσλ,επίζθνπνο Ρώκεο παξέζεζε ηνλ πεξίθεκν Σόκν
ηνπ,πνπ απνξξίθζεθε από ηελ Κνπηηθή Εθθιεζία,ιόγσ όηη ν δηαρσξηζκόο ησλ δύν
θύζεσλ άξρηζε λα γίλεηαη πεξηζζόηεξν νξαηόο θαη πξνθάιεζε ηελ εμνξία ηνπ αγίνπ
ΔηόζθνπξνπΑιεμαλδξείαο.
Όκσο ε ζύλνδνο ηνλ απνδέρηεθε θαη κε απηό ηνλ ηξόπν νη Κόπηεο,νη ύξηνη,νη
Αξκέλνη,νη Αηζίνπεο θαη Ιλδνί νλνκάζηεθαλ «Με Χαιθεδόληνη Οξζόδνμεο εθθιεζίεο» ή

«Μνλνθπζίηεο». Οη Κσλζηαληηλνύπνιε,Ειιάδα,Κύπξνο,Ρσζία,Ρνπκαλία,Οπγγαξία θαη
εξβία νλνκάζηεθαλ «Χαιθεδόληνη» ή «Ρσκαηνξζόδνμεο».
Ο όρος Μονοθσζιηιζμός παραρμηνεύηηκε καηά ηη διάρκεια ηης ιζηορίας,λες
και πιζηεύαμε ζηη μία θύζη ηοσ Υριζηού και αρνιόμαζηαν ηην άλλη. Αλαξσηηόκαζηε
όκσο πνηα από ηηο δύν θύζεηο αξλείηαη ε Εθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο. Πξόθεηηαη γηα ηε
ζεία θύζε? Αζθαιώο όρη,δηόηη ε εθθιεζία καο ππήξμε ν πην έλζεξκνο αληίπαινο ηνπ
Αξείνπ πνπ δελ απνδερόηαλ ηε ζεόηεηα ηνπ Κπξίνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ. Ή είλαη ε αλζξώπηλε
θύζε ηνπ Κπξίνπ ηελ νπνία αξλείηαη ε Εθθιεζία ηεο Αιεμαλδξείαο? Αζθαιώο θαη όρη!
Γιόηι η Κόπηικη Δκκληζία πιζηεύει και ζηις δύο θύζεις,ζσγκεκριμένα ζηην ένωζη
ηων δύο θύζεων ηοσ Κσρίοσ ζε Μία θύζη.
Πάλησο γίλνληαη ζενινγηθνί δηάινγνη γηα ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηώλ θαη γηα ηελ
απνζαθήληζεη απηήο ηεο παξεξκελείαο. Καη λα εμεγήζνπκε ζηηο ππόινηπεο δπηηθέο
Χαιθεδνληθέο Εθθιεζίεο πσο έρνπκε ην ίδην δόγκα.

