Opmerkelijke boodschap van
een bekend strafpleiter …
Een opmerkelijke boodschap ….
Een boodschap
duidelijkheid niets ontbreekt…
Boodschap van advocaat … Meester Van Steenkiste
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Goedendag, Zoals de volgende regels aantonen,werd ik gedwongen
me bewust te worden van de extreme moeilijkheid het woord
‘infidèle/ongelovige’ te definiëren. Kiezen tussen Allah of
Christus, terwijl de Islam veruit de godsdienst is die het
meest oprukt in ons land. Vorige maand nam ik deel aan een
jaarlijkse stage, noodzakelijk voor de hernieuwing van mijn
veiligheidsaanstelling in de gevangenissen. Tijdens de cursus
was er een presentatie van 4 sprekers, die respectievelijk de
katholieken, protestanten, joden en moslims vertegenwoordigden
en hierbij de grondslagen van hun doctrine/leer uitlegden. Het
was met bijzondere aandacht dat ik de exposé van de Imam
bijwoonde.

De presentatie van deze laatste, vergezeld van een videoprojectie, was opmerkelijk. Na afloop van de presentaties was
er mogelijkheid tot vragen stellen en toen ik aan de beurt
kwam, vroeg ik: ‘Ik verzoek u me te verbeteren als ik me
vergis, maar ik dacht begrepen te hebben dat de meerderheid
van de Imams en de religieuze autoriteiten de Jihad (heilige
oorlog) verordend hadden tegen de ongelovigen van de hele
wereld. En dat bij het doden van een ongelovige (wat een
verplichting is voor alle moslims) ze ervan verzekerd zijn
naar het paradijs te zullen gaan. In dat geval, kunt u me de
definitie geven van wat precies een ongelovige is?’

Zonder iets in te brengen tegen mijn interpretatie en zonder
de minste aarzeling, antwoordde de Imam : ‘Een niet-moslim!!’
Ik repliceerde : ‘Sta me dan toe me ervan te verzekeren dat ik
het goed begrepen heb: Het geheel van aanbidders/vereerders
van Allah moet gehoorzamen aan het bevel om, al wie niet tot
uw religie behoort, te doden, om zo hun plaats in het paradijs
te verkrijgen, niet waar?’

Zijn gelaat dat tot nu toe zelfzekerheid en autoriteit
uitstraalde, veranderde plots in dat van een jongetje dat
betrapt was met zijn hand in de confituurpot ! ‘Dat is juist’
mompelde hij. Ik hernam: ‘Goed, ik heb er wel veel moeite mee
om me voor te stellen dat de paus alle katholieken, of de
dominee alle protestanten, zou aansporen om uw geloofsgenoten
uit te roeien en zich zo van hun plaats in het paradijs te
verzekeren. De Imam was sprakeloos !

Ik vervolgde: ‘Ik heb eveneens moeilijkheden om mezelf te
beschouwen als uw vriend, vermits uzelf en uw confraters uw
gelovigen aanzetten om me te doden. Nog een andere vraag: ‘Zou
u ervoor kiezen Allah te volgen die u opdraagt me te
vermoorden om zo het paradijs te mogen betreden, of Christus
die me aanspoort u lief te hebben zodat ook ik toegang krijg
tot het paradijs. Omdat hij wil dat ik er ben in uw
gezelschap?’

Men had een speld kunnen horen vallen, terwijl de Imam zweeg.
Onnodig te vermelden dat de organisators en promotors van het
seminarie niet konden waarderen dat de minister van de
islamitische cultuur zo behandeld werd en dat enkele waarheden
omtrent geloofspunten van deze religie werden aan de kaak
gesteld.

In de komende 30 jaar, zullen er genoeg moslimkiezers zijn in
ons land om een regering naar hun keuze te installeren, met
toepassing van de Sharia bij wijze van wet. Ik vond dat alle
inwoners van dit land op de hoogte gesteld moesten worden.
Maar met het justitiesysteem en de liberale media is er geen
enkele kans dat deze tekst breed verspreid zal worden,
vandaar…. deze boodschap.

Doorsturen, want dit krijgt men niet te horen op TV.

h/t Walter

