
 
 
 
 
 

 
 
 

Officiële verklaring van de Koptisch Orthodoxe kerk naar aanleiding van het incident 
in Libië. 

 

In deze moeilijke tijden legt de Koptisch Orthodoxe kerk, met aan haar hoofd paus 
Tawadros II, de onschuldige martelaren in Libië in de handen van God. Verzekerd 
zijn wij dat ons geliefde vaderland niet zal rusten voordat degenen die deze 
gruweldaad hebben aangericht op gepaste wijze zijn gestraft voor dit zeer ernstig 
misdrijf. Wij hebben vertrouwen in de rol van de staat met al haar instituten en de 
aandacht waarmee de verantwoordelijken vechten, sinds het begin van deze crisis, 
voor het recht van al haar burgers, binnen en buiten onze grenzen. 
Wij betuigen ons medeleven met de families van onze geliefde martelaren en 
condoleren onze gehele natie, wetende dat hun bloed schreeuwt voor de 
rechtvaardige Rechter, die niet sluimert noch slaapt. Hij zal iedereen oordelen naar 
de daden die hij heeft verricht. Wij bidden tot God om Egypte en haar eenheid te 
beschermen en dat de vrede mag overheersen in de gehele natie. 

Anba Arseny 

 ةبيان من إيبارشية هولندا القبطية االرثوذكسي

 

ي الوقت الذي فيه تتكاتف كل القوي الوطنية في بالدنا مصر ألرساء نهضة علمية إقتصادية ف
مصريين، إذ بمجموعة من الغوغاء تحاول ضرب ال تعليمية ترسم مستقبل واعد مشرق لكل

قبطيًا يعملون في ليبيا ألجل توفير سبل  12كرامة مصر ووحدتها ومستقبلها، فبعد ما أختطفوا 
العيش ألسرهم في صعيد مصر واليملكون شيئا سوي أمانتهم وإيمانهم إذ بهم يذبحونهم 

 .رته االنسانيةبطريقة يستنكف منها ضمير االنسان الطبيعي الذي يعيش بفط
و الكنيسه القبطية فى هولندا إذ تستنكر هذه الفعلة الشنعاء تعلن أنها تقف مع جموع 

الوطنيين المصريين صفًا واحدا فى تأييد جيشنا الوطنى فى الدفاع عن حقوق أبناء الوطن 
داء والحفاظ على سالمة مصرنا الغالية من كل خطر يحيط بها وتنظر إلى هؤالء الشهداء أنهم ف

 .لمصر ولكل المصريين
وتثق الكنيسة في وحدة شعب مصر ووطنية قادتها التي هي صخرة تحطم كل قوي الشر 

والتخلف، ورغم أن المصريون جميعا يشعرون باأللم ويشاركون أسر شهداء االيمان في مصابهم 
علي المضي األليم الذي هو ألم مصر كلها إال أن هذه الجريمة التمألهم إال عزة وقوة وتصميم 

 " مبارك شعبي مصر" قدمًا ألجل نهضة بالدنا الغالية مصر التي وعد بها كتابنا المقدس 

 االنبا ارساني
 اسقف إيبارشية هولندا

 

 


