Den kopiske ortodokse kirke

Hvad betyder koptisk ?

Egyptens faraoniske navne var Hik-KaPtah. Dette udviklede sig gennem
tiderne til det græske navn 'Aigyptos',
derefter det Arabiske navn 'Gypt',
derefter 'Egypten' og 'Kopt'. Derfor er
ordene
'Koptisk'
og
'Agyptisk'
synonyme. Men med tiden er ordene
'Koptisk' og ’Kristendom’ også blevet
udskiftelige.

+ Herren Jesus Kristus sagde til sine
apostle: Gå derfor hen, og gør alle
nationer til disciple... lær dem at
observere alt, hvad jeg har befalet jer

+ Apostlen Paul sagde: for jeg har
modtaget fra Herren det, som jeg også
har givet dig, og de ting, som du har
hørt fra mig blandt mange vidner,
udvalg til trofaste mænd, som også vil
være i stand til at undervise andre

Hvad er kilderne til den
ortodokse lære?

Kort historie

Den kopiske kirke er den første kirke i
Afrika. Den blev grundlagt af Sct.
Mark. Sct. Mark er en af de 70 kristne
apostle
og
en
af
de
fire
evangelieforfattere.
Han kom til Alexandria, Egypten, i 48
AD og blev martyr i den samme by i 68
AD.
Den kopiske kirke genkender ham som
sin første pave. Sct. Mark ordinerede
den første biskop (Anianus), som senere
blev den anden Patriark i den Kopiske
Kirke. Siden da har Kirken ordineret
biskopper, præster og diakoner, hvor
hver generation overlever til den næste.

Hvordan kunne apostlenes’ lære
bevares indtil nu ?

+ Den hellige bibel
+ Traditionen håndteres fra de tidlige
kirkefædre, herunder gamle liturgier,
ritualer og bønner
+ De økumeniske råd

Hvad betyder ortodoks ?

Ordet ortodoks betyder den originale tro
+ Kirken er grundlagt af apostlene
+ Kirken følger den samme kristne tro
og viden fra apostlene, som de har
modtaget fra Jesus Kristus
+ Præsteskabet stammer fra en
kontinuerlig kæde, der går tilbage til
den tidlige kristne kirke

De her lærdomme blev leveret fra
generation til generation gennem
både mundtlig og skriftlig tradition
og gennem Kirkens liv, indtil de
blev modtaget af os

Bidrag fra den koptiske kirke til
kristendommen Alexandrias
skole

Det blev grundlagt af Sankt Markus i
Kirkens første år, det gav anledning til
talrige åndelige ledere både i Egypten og
i udlandet.
Som det er, har programmet fungeret
som en model for nutidens seminarer og
teologiske institutter over hele verden.

Martyrnes kirken
Den ortodokse kirke anerkender og ærer
martyrer, mænd og kvinder der led og
døde for deres tro.

I løbet af det 1. århundrede

De fleste af Jesu disciple og apostle var
martyrer. Det Romerske Imperium
fortsatte derefter med at forfølge de
Kristne.

I løbet af 2. og 3. århundrede

Bevarelsen af den sande kristne
tro

Siden de tidlige dage af dens eksistens
har Fædrene i den koptiske kirke
kæmpet imod kætterier og ideer, der
afviger fra den rette forståelse af tro.
Blandt disse fædre er St. Athanasius.
Han
skrev
trosbekendelsen,
troserklæringen, der stadig bruges af alle
de apostoliske kirker i dag.
Han udholdt mange strabadser i løbet af
sin levetid og tilbragte mere end 17 år i
eksil. Hans velkendte udtryk ’Jeg er
imod verden’ definerede hans forpligtelse

Den koptiske kirke var vidne til 21
bølger af forfølgelse. Den værste var
under
den
Romerske
Kejser,
Diocletian’s, regeringstid. Under hans
regeringstid blev utallige martyrer
antallet er estimeret mellem 500.000 og
1 million.

Tertullian, en nordafrikansk
advokat i det 3. århundrede,
skrev:

''Hvis hele verdens martyrer blev sat
på balancens ene arm, og Egyptens
martyrer på den anden arm, vil balancen
vippe til fordel for egypterne.

Klostrets Vugge

Kristne munke og nonner over hele
verden kan spore deres orden til den
koptiske kloster, der startede i ørkenen i
Egypten. Efter at truslen om forfølgelse
var gået over, havde mange kristne
stadig et ønske om at tilbyde deres liv
til Gud. De henvendte sig til ørkenen og
levede et liv, hvis gudstjeneste præget
af et sæt praksisser som at faste, bede,
fysisk arbejde, ensomhed og stilhed.

I dag, er den koptiske ortodokse kirke
præget af åndelig praksis, der sigter
mod at bringe hendes børn i enhed med
Jesus Kristus. Den sande tros liv. De her
fremgangsmåder omfatter bøn, faste og
kirkens sakramente liv.
visit: www.koptisk.org

Trods årene med martyrium og
forfølgelse fortsatte antallet af troende
med at vokse. Martyrernes liv har
inspireret mange til at omfavne den
Kristne tro.

