
Холандија: Усред Божићног концерта, на коме присуствује и холандска краљица, диригент почео да проповеда ислам
среда, 30 децембар 2015 18:16

На традиционалном божићњем концерту у Амстердаму, у моменту када је Холандски
национални оркестар почео да изводи композицију Густава Малера, диригент је узео
микрофон, окренуо се према публици и почео да проповеда ислам.

  

  

Међу поштоваоцима озбиљне музике, у дворани је била и холандска краљица Беатрис,
иначе редовни посетилац класичних концерата.

  

Краљицу су присутни поздравили аплаузом, а када се ситуација стишала, диригент је
започео своје излагање.

  

-Извињавам се, знам да можда није прикладно. У име Алаха, најсаосећајнијег и
најмилостивијег, приморан сам да ово урадим. Слао сам неке захтеве, али су они
одбијени - почео је диригент.
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Он је потом почео да рецитује делове из Курана.

  

-Ја, (Исус) сам слуга Алаху. Он ми је пружио откровење и учинио ме пророком. Дао ми је
благослов где год да сам... да се молим и будем милосрдан докле год живим, да будем
љубазан према својој мајци, а не охол и очајан. Мир је са мном од дана када сам се
родио, до дана када сам умро и до дана када ћу поново устати у живот. Ја сам Месија,
Јешуа, Исус Хирст, како год желите да кажете - наставио је када су музичари одједном
почели да устају и одлазе са бине помало успаничено.

  

-Овде сам да вас позовем... Ништа се не дешава, нема бомбе, останите на својим
местима, ја нисам лудак - поручио је музичарима који су силазили са бине и наставио:

  

-Ја сам слуга Алаху и позивам вас да верујете. Зато, верујте у Алаха и уздижите га. То је
исправна путања - завршио је.

  

Одмах потом је стигло обезбеђење које је диригента склонило са бине, али је он ипак
успео да заради један аплауз у дворани.

  

(Блиц) 
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