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Σα ταρακτηριστικά της Κοπτικής Λειτοσργίας:
1. Σηελ Κνπηηθή Λεηηνπξγία ππάξρνπλ ηέζζεξα αλαγλώζκαηα από ηελ
Καηλή Γηαζήθε: Επιστολέρ τος αποστόλος Παύλος, Καθολικέρ
επιστολέρ, Ππάξειρ των αποστόλων, Εςαγγέλιο. Πξηλ από ην
επαγγειηθό αλάγλσζκα δηαβάδεηαη ην ζπλαμάξη θαη κεηά αθνινπζεί
ην θήξπγκα.
2. Ο ηεξέαο δηαβάδεη ηελ επρή ηεο ειεπζεξίαο κε ηελ νπνία νη
εμνκνινγνύκελνη πηζηνί απειεπζεξώλνληαη από ηηο ακαξηίεο ηνπ,
ηξεηο θνξέο θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία.
3. Σηελ Κόπηηθε Δθθιεζία πξνζθέξεηαη θαηά ηε Μεηάιεςε ρσξηζηά ν
άξηνο θαη νίλνο, εθηόο εάλ είλαη θάπνηνο άξξσζηνο, νπόηε δίλνληαη
θαη ηα δπν καδί. Τα κηθξά βξέθε κπνξνύλ λα ιακβάλνπλ κόλν ην
αίκα.
4. Γηα λα κπεη θαλείο ζην ζπζηαζηήξην, πξέπεη λα βγάιεη ηα παπνύηζηα
ηνπ.
5. Μεηά ηε κεηάιεςε νη πηζηνί πίλνπλ λεξό.
Προϋποθέσεις σσμμετοτής στο μσστήριο:
 Η πξώηε πξνϋπόζεζε είλαη ην κπζηήξην ηνπ Βαυτίσματορ, γεληθά ην
βάθηηζκα είλαη ε ζύξα γηα όια ηα κπζηήξηα.
 Η δεύηεξε πξνϋπόζεζε είλαη ε ζσζηή

Η Θεία Λεηηνπξγία ηειείηαη ζε θαζηεξσκέλνπο λανύο θαη όρη ζε
ηδησηηθέο θαηνηθίεο, εθηόο θαη αλ παξίζηαηαη αλσηέξα βία, δελ γίλεηαη λα
ηειείηαη ηελ ίδηα εκέξα δύν θνξέο πάλσ ζην ίδην ζπζηαζηήξην θαη από ηνλ ίδην
ηεξέα θαη εάλ είλαη αλάγθε πξέπεη λα έρνπλ κεζνιαβήζεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα
ώξεο κεηαμύ ηνπο. Απηέο νη ώξεο πξνβιέπνληαη γηα λεζηεία θαη πξνεηνηκαζία
γηα ηνλ ηεξέα, ην δηάθνλν θαη ην ιαό. Δπίζεο, δελ ηειείηαη ε Θεία Λεηηνπξγία
από ηε Μ. Γεπηέξα κέρξη ηε Μ. Τεηάξηε θαη ηε κεγάιε Παξαζθεπή. Σηε
ζύγρξνλε επνρή ηξεηο είλαη νη Λεηηνπξγίεο:
 Η Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Παηέξα.
 Η Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Γξεγνξίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Υηό.
 Η Θεία Λεηηνπξγία ηνπ Κπξίιινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Παηέξα.
Η πξνεηνηκαζία ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο αξρίδεη από ηελ παξακνλή
ηεο, κε ηελ ςαικσδία, Δζπεξηλό, ηελ επρή ηνπ Μεζνλπθηίνπ θαη ηνλ όξζξν.
Τα κέξε ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο είλαη ηξία:
 Η επίζηξσζε ηνπ ζπζηαζηεξίνπ.
 Η Λεηηνπξγία ηνπ ιόγνπ κε ηε ςαικσδία, ηα αλαγλώζκαηα
θαη ην θήξπγκα.
 Η Λεηηνπξγία ηεο Δπραξηζηίαο, πνπ αξρίδεη κε ηνλ αζπαζκό
ηεο εηξήλεο θαη ηειεηώλεη κε ην 150 ςαικό ηνπ Γαβίδ.
Ο ηεξέαο κπνξεί λα εθηειεί θαη ην ξόιν ηνπ δηαθόλνπ ζηε Θεία
Λεηηνπξγία, αιιά ην αληίζηξνθν δελ είλαη επηηξεπηό. Δπίζεο, κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαλ ηεξείο ζηελ ίδηα Δπραξηζηία, αιιά κόλν
έλαο αγηάδεη ηελ Δπραξηζηία, ελώ νη άιινη είλαη κέηνρνη ζηηο επρέο.
Σηελ Κνπηηθή εθθιεζία όπνηνο ζέιεη λα θνηλσλήζεη πξέπεη λα κελ θάεη,
νύηε λα πηεη ηίπνηα από ηα κεζάλπρηα ηεο πξνεγνύκελεο ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο
κέρξη ηελ ώξα ηεο Θείαο Κνηλσλίαο.
Η εθθιεζία απαγνξεύεη ηε ζπκκεηνρή ζην κπζηήξην ηεο Θείαο
Δπραξηζηίαο ζηνπο αβάπηηζηνπο, αηξεηηθνύο θαη ζε απηνύο πνπ έρνπλ ζνβαξέο
ακαξηίεο.
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ
Ο άξηνο ζηελ Κόπηηθε εθθιεζία απνηειείηαη από ζίην, λεξό θαη κάγηα,
ςήλεηαη ζε έλα εηδηθό κέξνο πνπ νλνκάδεηαη Baitlaham (Βεζιεέκ). Τα
εηνηκάδεη ν λεσθόξνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ςάιιεη όινπο
ηνπο ςαικνύο. Ο άξηνο είλαη θπθιηθόο θαη ζπκβνιίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζσηεξίαο ηνπ Φξηζηνύ. Δθηόο απηνύ ζεκαίλεη όηη ν Φξηζηόο είλαη αηώληνο θαη
άλαξρνο, κέζα ηνπ αλαγξάθεηαη (άγηνο ν Θεόο…..θ.η.ι). Δπίζεο έρεη κηα

ζθξαγίδα κε δώδεθα ηεηξάγσλα θαη θάζε ηεηξάγσλν πεξηέρεη έλα ζηαπξό κε ην
ζπκβνιηζκό ησλ 12 Απνζηόισλ. Σην θέληξν ηνπ άξηνπ ππάξρεη έλαο κνλαδηθόο
ζηαπξόο , ν νπνίνο είλαη ιίγν κεγαιύηεξνο από ηνπο άιινπο, νλνκάδεηαη
< δεζπνηηθόλ> θαη ζπκβνιίδεη ην Φξηζηό. Ο Φξηζηόο βξίζθεηαη ινηπόλ ζην
θέληξν, θαη γύξσ ηνπ είλαη νη 12 Απόζηνινη σο ηύπνο ηεο Καζνιηθήο
εθθιεζίαο. Ο ακλόο επίζεο έρεη 5 νπέο ηξεηο δεμηά θαη δύν αξηζηεξά, πνπ
ζπκβνιίδνπλ ηα ηξία θαξθηά, ην αγθάζηλν ζηεθάλη θαη ηε ιόγρε. Οθείινπκε λα
ππνγξακκίζνπκε όηη ν ηεξέαο όηαλ δηαιέγεη ηνλ ακλό ιέεη: Ο Κύξηνο επηιέγεη
γηα ηνλ εαπηό Τνπ έλαλ ακλό άκσκν. Έπεηηα ζηαπξώλεη ηα ρέξηα ηνπ επί ησλ
Γώξσλ, όπσο ν Ιάθσβνο επιόγεζε ηνπο πηνύο ηνπ Ισζήθ.
Ο νίλνο ιέγεηαη ζηελ Κνπηηθή γιώζζα Abarka (απαξρή) θαη δειώλεη ηνλ
νίλν πξν ηνπ αγηαζκνύ. Δίλαη από ην ρπκό ηεο ζηαθπιήο. Πξν ηε Θεία
Λεηηνπξγία ν ηεξέαο θαη ν δηάθνλνο εμεηάδνπλ κε ηελ όζθξεζε ηνλ νίλν. Δάλ ε
νζκή έρεη αιινησζεί, δελ πξνζθέξεηαη πνηέ. Ο νίλνο είλαη θόθθηλνο θαη
ζπκβνιίδεη ην αίκα ηνπ Κπξίνπ. Αλακεηγλύεηαη κε λεξό ζε αλαινγία όρη
κεγαιύηεξε 1:3, θαη όρη κηθξόηεξε από 1:10 θαηά ππνινγηζκό θαη όρη κε
αθξηβή κέηξεζε.

