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Video: https://www.youtube.com/watch?v=3ImcFWv2eEk

Brigitte Gabriel selvittää islamin historian alle viidessä minuutissa

Joten, mitä minä aion tehdä juuri nyt. Minä aion puristaa 1400 vuotta islamilaista historiaa 
viiteen minuuttiin ja yritän tehdä siitä niin mielenkiintoista kuin mahdollista. 

Kun profeetta Muhammed mukamas ilmoitti ilmestyksensä, jonka oli saanut enkeli-Gabrielilta, 
että hänen on tarkoitus olla viimeinen profeetoista - tämä tapahtui 500-luvun alkupuolella (in the 
early 600's). Silloin hän aloitti saarnaamaan omassa kaupungissaan Mekassa. Hän yritti saada 
mukaansa ystäviään ja seuraajiaan tavoitteenaan levittää uskontoaan. Hän yritti tehdä niin 12 
vuotta ja epäonnistui. Ja tuona 12:n vuoden aikana hänen onnistui käännyttämään vain 
läheisimmät perheenjäsenensä ja ystävänsä. 

Niinpä hän päätteli, että jos menen Medinaan, joka oli juutalaisten keskittymä Arabiassa. Se oli 
yritysmaailman keskus, jossa juutalaiset elivät. Jos menen sinne ja saarnaan uskontoani heille, 
jos he hyväksyvät minut, se tuo minulle kunnioitusta ja mainetta oman väkeni joukossa, jolloin 
he hyväksyvät minut. Niinpä profeetta Muhammed aloitti lainaamaan paljon tekstejä Vanhasta 
Testamentista [=juutalaisten laki], tehdäkseen oman uskontonsa helpommin lähestyttäväksi 
juutalaisten keskuudessa. Tehdäkseen siitä paljon samankaltaisemman. 

Tämä on syy, miksi näemme paljon samankaltaisuutta juutalaisuuden ja islamin välillä. 
Esimerkiksi, juutalaiset eivät syö sikoja, muslimit eivät syö sikoja. Juutalaiset rukoilevat 
muutaman kerran päivässä, muslimit rukoilevat muutaman kerran päivässä. Juutalaiset 
paastoavat Yom Kippurina, muslimit paastoavat Ramadanina. Ja tämä on syy, miksi näemme 
paljon hyvää kirjoitusta Koraanin alussa, kun profeetta Muhammed sanoi kaikkia hyviä asioita 
"kirjan ihmisistä". 

Hän otti viestinsä Medinaan yrittäen käännyttää juutalaisia. Hän puhui "kirjan ihmisistä" ja hän 
puhui siitä, miten samankaltaisia nuo kaksi uskontoa olivat. Kun juutalaiset kieltäytyivät 
hyväksymästä häntä ja seuraamasta häntä viimeisenä profeettana, silloin hän käänsi selkänsä 
juutalaisille ja alkoi tappamaan heitä. Hän alkoi karkottamaan heitä. Siinä kohdassa islam 
muuttui hengellisestä liikkeestä, kyseessä oli 12 ensimmäistä vuotta islamissa, poliittiseksi 
liikkeeksi, joka oli verhottu uskonnolla. 

Vaellusvuosiensa jälkeen (after the years of hegira) Muhammed, sen jälkeen Muhammed meni 
Medinaan, eivätkä juutalaiset hyväksyneet häntä. Hänestä tuli sotilaallinen taistelija. Hän julisti 
sodan juutalaisia vastaan ja alkoi karkottamaan heitä. Juutalaisista ja kristityistä tuli "dhimmi" tai
toisen luokan kansalaisia. Heidät jätettiin henkiin vain silloin, eikä heitä tapettu, vain silloin, jos 
he maksoivat "jizya" tai suojeluveron. Joten heillä oli valinnanmahdollisuus: heidän piti kääntyä 
islamiin tai pysyäkseen hengissä, heidän piti maksaa "jizya" tai suojeluvero elääkseen 
"dhimminä" islamilaisessa valtiossa.

Kristityiltä ja juutalaisilta kiellettiin kirkonkellojen soittaminen. Juutalaisilta kiellettiin shofarin 
soittaminen. Kristityiltä kiellettiin kirkonkellojen soittaminen. He eivät saaneet rukoilla 
julkisesti. Kristityt ja juutalaiset eivät saaneet kokoontua yhteen ja rakentaa uusia kirkkoja tai 
uusia temppeleitä. Ja tapa, jolla he maksoivat "jizyan" tai suojeluveron, oli kuukausittain 
tapahtuva seremonia, jossa he kokoontuivat kaupungin keskustaan. Silloin juutalaiset menivät 
polvilleen ja ojensivat tavarat Mullahille, joka otti vastaan tavarat ikään kuin rahana 
suojeluksesta. 
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Ja monilla alueilla juutalaisille ja kristityille laitettiin kaulakoruja, jotka ilmaisivat paikallisille 
ihmisille, että he maksoivat "jizyaa" tai suojeluveroa. Niinpä kristittyjä ja juutalaisia kohdeltiin 
toisen luokan kansalaisina. Islam jatkoi kasvuaan. Sitä mukaa kun islam kasvoi, toisen luokan 
kansalaisia tai "dhimmejä" tuli lisää. Juutalaisille ja kristityille annettiin vaatetus heidän 
tunnistamisekseen. Keltainen tähti annettiin juutalaisille. Monet ihmiset ajattelevat, että kyseessä
on saksalaisten keksintä, mutta todellisuudessa se oli islamilainen keksintö. 

Se todellakin oli islamilainen keksintö 800-vuosisadalla Irakissa, toisen kalifin, Al-Mutawakkil, 
aikaan. Hän otti käyttöön keltaisen tähden, jotta heidät tunnistettiin heidän kulkiessaan kaduilla. 
Islam jatkoi kasvuaan ja levisi jopa Jerusalemiin saakka. He valtasivat Jerusalemin. Kristityt 
eivät voineet soittaa kirkonkelloja Jerusalemissa. Rooman Paavi, vuonna 1090, kysyi kristityiltä, 
kuinka he vain istuivat ja katsoivat tilannetta tekemättä mitään? Ja kuinka he sallivat veljiensä 
kärsiä sillä tavalla pyhässä maassa. Teidän on aloitettava kristittyjen vapauttaminen. Teidän on 
lähdettävä auttamaan kristittyjä. Se oli syy, miksi ristiretket aloitettiin. [Yleisö antaa 
suosionosoitukset]

Ristiretket eivät alkaneet siksi, että he heräsivät aamulla ja heistä tuntui siltä, että tänään olisi 
hyvä päivä lähteä käännyttämään muutama muslimi tai mestaamaan (behead) heidät. Ristiretket 
aloitettiin Jerusalemin vapauttamiseksi. Ja he onnistuivat vapauttamaan Jerusalemin alle 100:ksi 
vuodeksi kunnes "Saladin" valtasi sen takaisin ja niin Jerusalem pysyi islamilaisten hallinnassa 
vuoteen 1967 asti. Silloin Israelin valtio vapautti Jerusalemin, missä kristityt, juutalaiset ja 
muslimit, pystyivät nyt rukoilemaan saman taivaan alla. [yleisön suosionosoitukset]
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