IS THE BIBLE GODS
WORD?
By Ahmed Deedat

CAPITOLUL UNU
PUNCTUL DE VEDERE AL CRESTINILOR
CONFESIUNILE CRESTINILOR
Dr. W. Graham Scroggie de la MOODY BIBLE INSTITUTE, Chicago, una dintre
cele mai prestigioase Misiuni Evangheliste din lume, raspunde la intrebarea—“Este
Biblia Cuvantul lui Dumnezeu?”, cu un articol intitulat: “ESTE UMANA, DAR,
TOTUSI, DIVINA.” Iata ce spune la pg. 17:
“Da, este Biblia umana, cu toate ca unii, din cauza unui entuziasm care nu este in
concordanta cu invataturile, nu au recunoscut aceasta. Aceste carti (Biblia nu este o
carte, ci o selectie si o compilatie de carti) au trecut prin mintea omului, sunt scrise
intr-un limbaj al omului, aranjate de mana omului, create intr-un stil caracteristic
omului.”
Un alt erudit Crestin, Kenneth Cragg, Episcopia Anglicana a Ierusalimului, spune in
cartea sa “Chemarea Minaretului” la pg 277:
"Nu numai Noul Testament . . . Este o condensare de interpretari; sunt variante,
reproduceri si marturii. Evangheliile au rezistat in constiinta Bisericii in urma
autorilor. Ele reprezinta experienta si istorie.”
Aceste cuvinte explica prea clar - de ce mai trebuie sa mai adaugam altele pentru a ne
sustine cazul? Nu! Dar propagandistul profesional, are inca tupeul de a incerca sa-si
convinga auditoriul ca a demonstrate, fara nici o urma de indoiala, ca Biblia este,
indiscutabil, cuvantul lui Dumnezeu. Gimnastica semantica – vorbirea echivoca si
jocul cu cuvintele – este fantastica!

Amandoi acesti Doctori in Religie ne spun in cel mai clar limbaj uman posibil, ca
Biblia este lucrul mainilor oamenilor; toti ceilalti incercand sa ne demonstreze
contrariul. Un vechi proverb arab spune: “DACA ASA SUNT PREOTII,
DUMNEZEU SA-I BINECUVANTEZE PE CREDINCIOSI.”
Un student la teologie – un tanar evanghelist inca necalificat – de la Universitatea
Witwatersrand, devenise un vizitator frecvent al moscheii Newtown din Johannesburg,
cu nobilul gand al “martorilor” (cand un crestin vorbeste de “martor” el se refera la
propagandist, prozelit, convertitor). Cand i-am fost introdus (stiindu-i scopurile), l-am
invitat sa ia masa in casa fratelui meu – la o aruncatura de bat de Moschee. In timp ce
discutam despre autenticitatea Bibliei, sesizand dogmatismul sau incapatanat, l-am pus
in dilema: “Profesorul tau Geyser – seful departamentului de teologie – nu crede ca
Biblia ar fi cuvantul lui Dumnezeu.” Fara urma de surpridere a raspuns: “Stiu.” Nu
aveam nici o siguranta in ceea ce priveste convingerile profesorului despre Biblie, dar
am dedus aceasta in urma unei controvese cu el pe tema “Divinitatea lui
Cristos”(subiect detailat in “Cristos in Islam”). A discutat aceasta problema cu credinciosii
ortodocşi acum cativa ani. Am continuat: “Conferentiarul tau nu crede ca Biblia este
cuvantul lui Dumnezeu.” Dar tanarul evanghelist raspunde din nou: “Stiu”, continuand
de data aceasta: “dar, eu cred ca este cuvantul lui Dumnezeu.” Chiar nu este nici un
remediu pentru asemenea persoane. Pana si Isus a deplans aceasta boala:
”…pentru ca ei, macar ca vad, nu vad, si macar ca aud, nu aud, nici nu inteleg.”
(Matei 13:13)
Al-Qur'an, Sfanta Carte a lui Dumnezeu, condamna de asemenea aceasta mentalitate:

“Surzi, muti, orbi sunt ei, si nu se intorc.” Sfantul Qur’an Sura Baqara 2:18
Aceste pagini sunt de acum adresate acelor suflete sincere si umile care sunt cu
adevarat interesate in a cerceta Lumina lui Dumnezeu si care vor sa fie ghidati de ea.
Pentru ceilalti, cu boala in sufletele lor, lucrurile prezentate nu pot decat spori boala
din inimile lor.

CAPITOLUL DOI
PUNCTUL DE VEDERE AL MUSULMANILOR
AROGANTA CRESTINILOR
Indiferent, Catolic, Protestant sau unul din membrii acelor 1001 de secte si categorii
de Crestini, nu vei gasi un misionar care sa nu considere ca principalul potential in
convertire este “Sfanta Biblie”. Singura solutie este de a scoate versete din Biblie
sunt contradictorii cu ceea ce sustin acesti misionari; deci ai demonstra contrariul.
O INTREBARE INCĂPĂŢÂNATĂ
Cand un musulman isi demonstreaza parerea sa despre “Sfanta Scriptura” a Crestinilor,
iar preotul, parohul, sau predicatorul nu poate respinge argumentele, singura scapare
este intrebarea: “Accepti Biblia drept Cuvantul lui Dumnezeu?” La prima vedere,
intrebarea pare a fi una usoara, dar, un simplu “Da” sau “Nu”, nu poate fi dat ca
raspuns. Vedeti, trebuie sa explicam pozitia pe care suntem, dar crestinul nu-ti va lasa
aceasta oportunitate. Devine agitat si insista: “Raspunde – Da sau Nu!” Evreii au facut
la fel cu Isus 2000 de ani in urma.
Cititorule, fi repede de acord cu faptul ca lucrurile nu sunt totdeauna albe sau negre.
Intre aceste doua extreme sunt diverse nuante de GRI. Daca spui “da”, va insemna ca
esti gata sa aluneci pe drumul prabusirii de la Geneza la Revelatii – din Biblia sa. Daca
raspunzi cu “Nu”, imediat se inchide in spatele faptelor prezentate pana atunci,
revenind in fata suporterilor sai crestini, spunand: “Vedeti – acest om nu crede in
Biblie! Ce drepturi are sa sustina cazul din Cartea noastra?” Acestea fiind concluziile,
ramane multumit de faptul ca doar ca cazul lui este in siguranta rezolvand, astfel
problema. Ce-i ramane atunci unui Muballigh(propagator al Islamului) sa faca?
Trebuie sa-si explice pozitia vis-à-vis de Biblie, asa cum este obligat sa o faca.
TREI CATEGORII DE DOVEZI
Noi, musulmanii, recunoastem fara ezitare ca in Biblie sunt trei feluri de marturii –
fara a vea chiar nici o pregatire de specialitate. Acestea sunt:
1. Vei putea recunoste cu usurinta ceea ce se poate descrie ca si “Cuvantul lui
Dumnezeu”
2. De asemenea, vei putea discerne cu usurinta ceea ce se descrie ca drept “Cuvintele
unui Profet”

3. Fara greutate, vei observa ca restul volumului Bibliei este o serie de inregistrari ale
martorilor, atat din vazute, dar si din auzite, precum si scrieri ale unor povestitori care
transmit pe baza celor auzite. Acestea sunt “Cuvintele unui Povestitor”
PRIMUL TIP:
a) “Le voi ridica din mijlocul fratilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele
in gura lui, si el le ve spune tot ce-i voi porunci Eu.”(Deuteronom, 18:18)
b) “Eu, Eu sunt Domnul, si afara de Mine nu este nici un Mantuitor!”(Isaiah 43:11)
c) “Intorcati-va la Mine, si veti fi mantuiti toti cei ce sinteti la marginile pamantului!
Caci Eu sunt Dumnezeu, si nu altul.”(Isaiah 45:22)
Notati prima persoana singular din citatele anterioare, si, fara nici o dificultate, veti fi
de acord ca aceste afirmatii sunt CUVINTELE LUI DUMNEZEU.
AL DOILEA TIP:
a) “Isus a strigat cu glas tare: “Eli, Eli, Lama Sabactani?....”(Matei 27:46)
b) “Isus i-a raspuns: “Asculta Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul
Domn;” (Marcu 12:29)
c) “Pentru ce Ma numesti bun? i-a zis Isus. Nimeni nu este bun decat unul singur:
Dumnezeu.”(Marcu 10:18).
Chiar si un copil ar putea afirma ca expresile ce urmeaza dupa: Isus a strigat, Isus a
raspuns, Isus a zis, sunt atribuite lui Isus, deci sunt CUVINTELE UNUI PROFET
AL LUI DUMNEZEU.
AL TREILEA TIP:
“A zarit(el,Isus) de departe un smochin, care avea frunze, si a venit(el-Isus) sa vada,
poate va gasi ceva in el. S-a apropiat(el,Isus) de smochin, dar n-a gasit decat frunze,
caci nu era inca vremea smochinelor.” (Marcu 11:13)
Intrega Biblie este plina de acest fel de marturii DE TIPUL AL TREILEA. Acestea
sunt cuvintele unei a treia persoane, nu sunt nici Cuvintele lui Dumnezeu si nici
Cuvintele unui Profet, ci CUVINTELE UNUI POVESTITOR.
Pentru un musulman este foarte usor in a recunoaste aceste probe, pentru ca el insusi le
regaseste in credinta lui. Aceste tipuri de scrieri sunt inregistrate in Carti separate:

PRIMA: in care vom regasi primul tip – CUVINTELE LUI DUMNEZEU – le vom
regasi in Cartea numita Sfantul Qur’an.
A DOUA: in care avem cel de-al doilea tip – CUVINTELE UNUI PROFET AL
LUI DUMNEZEU, (Muhammad, pacea si binecuvantarea lui Allah sa fie aspra lui)
sunt inregistrate in Carti numite Hadith.
A TREIA: Marturiile de al treilea tip- CUVINTELE POVESTITORILOR – abunda in
scrierile Islamice, scrise de invatati eminenti, dar si de altii mai putin cunoscuti, dar,
pe care musulmanii atenti, le tin in volume separate!
Musulmanul tine cu gelozie aceste trei tipuri de literatura aparte, ficare avand gradul
sau de prioritate; niciodata nu le va amesteca. Pe de alta parte, “Sfanta Biblie” contine
diverse tipuri de literatura, unele chiar dezgustatore sau indecente, toate sub aceeasi
coperta.

CAPITOLUL TREI
MULTIPLELE VERSIUNI ALE BIBLIEI
Va fi usor sa analizam din punct de vedere al pretentiilor pe care Crestinul le ridica in
ceea ce priveste Cartea sa “Sfanta”.
Inaintea scrutinului nostru in multiplele versiuni ale Bibliei, sa clarificam punctul
nostru de vedere asupra cartilor Domnului. Cand noi spunem ca noi credem in
Tauraat, in Zaboor, in Injeel si in Qur'an, ce vrem sa spunem cu adevarat? Stim
deja ca Sfantul Qur’an este, fara discutie, Cuvantul lui Dumnezeu, relevat Profetului
nostru Muhammad Mustapha (Pacea asupra lui) cuvant cu cuvant, prin mesagerul
Jibreel, (cunoscut sub numele de Gabriel), care este perfect protejat si pastrat de
falsificarile umane de peste 1400 de ani!(verificati faptul ca Al-Qur’an este Cuvantul
lui Dumnezeu, citind “AL QUR’AN, Miracolul miracolelor”). Chiar si cei mai ostili
critici ai Islamului au recunoscut pana la urma puritatea Qur’anului: "PROBABIL
NU ESTE IN LUME NICI O ALTA CARTE CARE SA RAMANA 12 SECOLE
ASA DE PURA"–de acum s-au facut 14 secole.(Sir William Muir).

Tauraat (in araba), in care credem noi, musulmanii, nu este aceeasi “Torah” a evreilor
si crestinilor (in ebraica). Noi credem ca orice ar fi provaduit profetul Moise (pacea
asupra lui) oamenilor sai, a fost inspirat de Dumnezeu Atotputernicul, dar, Moise nu
este autorul “cartilor” ce-i sunt atribuite de catre crestini si evrei. –demonstratia in paginile
ce vor urma.

Pe de alta parte, noi credem ca Zaboor i-a fost relevat de catre Dumnezeu lui Hazrat
Dawood (David) – pacea asupra lui, dar, prezentii Psalmi asociati cu numele lui, nu
este ceea ce i-a fost relevat. Crestinii, ei insisi, nu insista asupra faptului ca David este
unicul autor al Psalmilor.
Dar despre INJEEL? INJEEL inseamna “Evanghelie” – sau “vesti noi” pe care Isus
Cristos le-a provaduit de-a lungul scurtei sale misiuni. Autorii “Evangheliilor” au
mentionat faptul ca Isus predica aceste “vesti noi” – INJEEL:
1.“Isus strabatea…provaduind Evanghelia…si vindecand orice fel de boala…”(Matei
9:35)

2.“…dar oricine isi va pierde viata din pricina mea si din pricina Evangheliei, o va
mantui.”(Marcu 8:35)
3.“…provaduia Evanghelia…”(Luca 20:1)
“Evanghelia este un cuvant foarte des folosit; dar, care Evanghelie provaduia Isus?
Din cele 27 de carti ale Noului Testament, doar o mica fractiune poate fi acceptata ca
si cuvintele lui Isus. Crestinii se mandresc cu Evangheliile – dupa Sfantul Matei,
dupa Sfantul Marcu, dupa Sfantul Luca, dupa Sfantul Ioan, dar nu este nici o
Evanghelie dupa Sfantul Isus? Noi, sincer, credem ca orice a provaduit Isus (pacea
asupra lui) a fost de la Dumnezeu. Aceasta a fost INJEEL – vestile bune dupa care sa
se ghideze copii lui Israel. Pe parcursul vietii sale, Isus, niciodata, nu a scris un singur
cuvant si nici nu a instruit pe cineva sa o faca. Ceea ce luam drept Evanghelii astazi,
este munca unor maini anonime!
Intrebarea noastra ramane, totusi: “Accepti ca Biblia este cuvantul lui Dumnezeu?”
aceasta devenind de acum chiar o provocare, fiind pusa in spiritul dezbaterii. Avem,
deci, tot dreptul sa intrebam: “Despre care Biblie este vorba?” “De ce, este DOAR O
SINGURA Biblie!”, iti va raspunde.
BIBLIA CATOLICA
Ţinând in mana Versuinea Romano-Catolica “DOUAY”, l-am intrebat: “Accepti tu
aceasta Biblie ca si cuvantul lui Dumnezeu?” Din motive foarte bine cunoscute,
Societatea Romano-Catolica si-a publicat propria ei versiune a Bibliei, o foarte scurta

si greoaie forma. Aceasta versiune este de proportii caudate, comparativ cu versiunile
de pe piata din ziua actuala. Anchetatorul Crestin se da inapoi: “Ce Biblie este
aceasta?” intreaba. “De ce?...credeam ca ai spus ca e doar o SINGURA Biblie.” – ii
reamintesc eu. “Da”, raspunde murmurand, “Dar ce versiune este aceasta?”. “De ce?
ar fi vreo diferenta?” – intaresc. Bineinteles ca are, si predicatorul profesionist stie ca
are. Nu are decat sa suporte cacialmaua cu pretentiile lui de “O SINGURA BIBLIE”.
Biblia Romano-Catolica a fost publicata la Reims, in 1582, de catre Jerome's Latin
Vulgate si reprodusa la Douay in 1609. Versiunea Romano-Catolia –VRC- este cea
mai veche versiune ce se poate cumpara. În ciuda antichitatii sale, întreaga lume
protestanta, incluzand “cultele” (un titlu dat de ortodocşi pentru Martorii lui Iehova,
Adventistii celor 7 zile, si miilor de alte secte), condamna Versiunea Romano-Catolica
pentru ca ea contine sapte extra “carti”, pe care ei, dispretuitori, le-au indepartat, in
ciuda cumplitelor amenintari continute in Apocalipsa – ultima carte a VRC este
“relevat”:
”Marturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta ca, daca va adauga
cineva ceva la ele, Dumnezeu ii va adauga urgiile scrise in cartea aceasta. Si daca
scoate cineva ceva din cuvintele cartii acestei proorocii, ii va scoate Dumnezeu
partea lui de la pomul vietii si din cetatea sfanta, scrise in cartea aceasta.”
(Apocalipsa 22:18-19)

Dar cui ii pasa! Ei nu cred intr-adevar! Protestantii au scos cu indrazneala 7 carti in
intregime din cartea lui Dumnezeu.
Cartea lui Judith
Cartea lui Tobias
Cartea lui Baruch
Cartea lui Esther, etc.
BIBLIA PROTESTANTILOR
Sir Winston Churchill are cateva cuvinte tocmai pertinente de spus in legatura cu
Versiunea Autorizata a Bibliei protestantilor, care este bine cunoscuta sub numele de
“Versiunea Regelui James”
“VERSIUNEA AUTORIZATA A BIBLIEI, PUBLICATA IN 1611, DIN DORINTA
SI LA COMANDA MAIESTATII SALE REGELE JAMES I - AL CARUI NUME
A RAMAS PANA ASTAZI.”
Romano-Catoliciii cred ca Protestantii au mutilat pur si simplu Cartea Domnului
acuzandu-i de crima. Versiunea Autorizata este singura Biblie ce se gaseste in 1500 de

limbi ale natiunilor mai putin dezvoltate ale lumii. Majoritatea Crestinilor Catolici sau
Protestanti folosesc Versiunea Autorizata sau ,dupa cum o mai numesc, Versiunea
Regelui James.
OMAGII ENTUZIASTE
Prima publicata, dupa cum spune si Sir Winston, in 1611, apoi revizuita in
1881(Versiune Revizuita), si acum re-revizuita, si publicata ca VERSIUNE
STANDARD REVUZUITA(VSR) 1952, iar acum re-re-revizuita in 1971. Sa vedem
care sunt opiniile Crestinatatii despre cea mai revizuita Biblie, VSR:
1. “CEA MAI RAFINATA VERSIUNE CARE A FOST PRODUSA IN ACEST
SECOL.” — (Ziarul Bisericii din Anglia)
2. “O COMPLETA SI CLARA TRADUCERE A INVATATILOR SI A INALTELOR
EMINENTE.”— (Times - Suplimentul literar)
3.”MULT IUBITELE CARACTERISTICI ALE VERSIUNII AUTORIZARE
COMBINATA CU O NOUA ACURATETE A TRADUCERILOR"— (Life and
Work)
4. “CEA MAI CURATA SI CEA MAI APROAPE DE ORIGINAL” — (The Times)
Chiar si editorii (Collins), in notele lor despre Biblie, la sfarsitul prefatei (pg 10) spun:
“ACEASTA BIBLIE(VRS) ESTE PRODUSUL A 32 DE CARTURARI ASISTATI
DE UN COMITET DE SUPRAVEGHERE REPREZENTAT DE 50 DE EPISCOPII”
De ce toata aceasta publicitate? Pentru a face produsul lor mai de incredere, mai
vandabil?
"BEST SELLER-ul LUMII"
Dar cum ramane ca VERSIUNEA AUTORIZATA a Bibliei sa fie "World's Best
Seller?", in care toti acesti revizori si editori au ceva dragut de spus despre aceasta.
Oricum, pe pagina a treia paragraful 6 al prefatei VRS, putem citi:
”VERSIUNEA REGELUI JAMES, (cunoscuta ca si Versiunea Autorizata) DIN
BUNE MOTIVE, A FOST DENUMITA CA SI ‘CEL MAI NOBIL MONUMENT
DE PROZA ENGLEZEASCA’. REVIZUITA IN 1881, NE INCANTA PRIN
‘SIMPLITATEA, DEMNITATEA, PUTEREA, FRUMUSETEA EXPRESIILOR,
MUZICALITATEA SI CADENTA.’ SI-A PUS AMPRENTA ATAT IN VIATA
PERSONALA, CAT SI IN CEA PUBLICA. II SUNTEM RECUNOSCATORI
PENTRU ACEASTA.”

Iti poti imagina, draga cititorule, cate atribute i-au fost date mai presus de orice “Cartii
Cartilor”? Eu, unul singur, nu pot. Lasati-l pe bietul Crestin sa creada, dar caliti-l
pentru lovitura cea mai grea caci proprii sai iubiti - Avocatii aparatori ai Religiei, ii
spun intr-o rasuflare:
“TOTUSI, VERSIUNEA REGELUI JAMES ARE DEFECTE GRAVE”. Si
“DATORITA ACESTOR DEFECTE, CARE SUNT PREA MULTE SI PREA
SERIOASE, SE CERE REVIZUITA…” Asta-i chiar din gura lor, de la invatatii
crestini ortodocşi, de la “Eminentele lor Preainalte”. Un grup intreg de Doctori in
Divinitate sunt acum chemati sa produca enciclopedia de explicatii care a cauzat
asemenea GRAVE SI SERIOASE DEFECTE din “Sfanta” lor Scriptura, precum si
motivele pentru eliminarea lor.

Reprodure fotografica din VRS. 1971

CAPITOLUL PATRU
CINCIZECI DE MII DE ERORI (?)
Martorii lui Iehova, in magazinul lor “AWAKE”-TREZIREA din 8 sept. 1957, apare
articolul cu titlul “50.000 DE ERORI IN BIBLIE.”-vezi reproducerea:
Pe cand inca formulam tema acestei brosuri, am auzit o bataie la usa, intr-o duminica
dimineata; am deschis usa. Un gentleman European imi statea in prag, cu un zambet
larg. “Buna dimineata!”spune. Raspund: “Buna dimineata!” Imi ofera revistele sale
“Trezirea”si “Vegherea”. Da,…un martor al lui Jehovah. Daca iti bat cativa la usa, ii
vei recunoaste imediat. Cei mai dispretuitori/ingamfati/trufasi oameni dintre cei ce bat
pe la usile oamenilor. L-am invitat inauntru.
Imediat ce s-a asezat, i-am prezentat ceea ce poti vedea mai jos, aratandu-i antetul din
capul paginii, intrebandu-l: “Este al vostru?”

Bineinteles ca imediat l-a recunoscut ca fiind al lor. Am spus: “Vorbeste despre
50.000 de erori in Biblie, este adevarat?” “Ce-i asta?!”, exclama. Am repetat: “Am
spus ca vorbeste despre 50.000 erori in Biblia voastra.” “De unde ai luat asta?”
intreaba. (Fusese publicat cu 23 de ani in urma (la data publicatiei acestei brosuri),
cand el era inca un copil. “Lasa vorbele goale la o parte – este al vostru?”, aratand inca
o data titlul “TREZIREA!” “Pot sa arunc o privire?” intreaba. “Bineinteles”, spun. Iam intins paginile. A inceput sa cerceteze cu atentie. Martorii lui Jehova sunt antrenati;
ei iau cursuri de cinci ori pe saptamana in “Kindom Halls”; fiind cei mai decenti
misionari dintre cele 1001 de culte crestine. Ei sunt invatati ca, atunci cand sunt
incoltiti, sa nu faca nimic, si sa nu deschida gurile – asteptand “Sfantul Duh” sa-i
inspire ce sa spuna.

L-am urmarit in tacere in timp ce rasfoia paginile. Brusc s-a uitat in sus; gasise ce
vroia!; “Duhul Sfant” il “inspirase” si a inceput: “Articolul spune ca MAJORITATEA
A FOST ELIMINATA.” Am intrebat, “Daca MAJORITATEA este eliminata, cate
raman in afara celor 50.000? 5 000? 500? 50? Chiar si 50 daca au ramas, atribui aceste
erori lui Dumnezeu?” A ramas uluit. S-a scuzat, spunand ca va reveni cu unii membri
superiori ai Bisericii. Astept inca sa vina ziua! Daca as fi avut aceasta brosura gata, ias fi oferit-o, facandu-i o favoare. Daca faci asa, si alti musulmani ar face la fel, el si
alti misionari nu vor mai bate pe la usile dumneavoastra niciodata.
Acest cult al Martorilor lui Jehova, care este cel mai puternic dintre cultele Trinitatii,
se joaca, cu pur si simplu cu cuvintele; e ca si cum ar face gimnastica semantica. In
articolul “50.000 DE ERORI IN BIBLIE?”, ei spun: “sunt probabil 50 000 de
erori… erori care s-au strecurat in textul Bibliei…50 000 erori grave…majoritatea
din asa-zisele erori…ca un intreg, Biblia este exacta.”(?)
Noi nu avem nici timpul si nici spatiul necesar pentru a intra in zecile de mii de
defecte – grave sau minore- pe care autorii Versiunii Revizuite Standard au incercat sa
le revizuiasca; lasam asta in treaba invatatilor Crestini.

1.”De aceea Domnul Insusi va va da un semn: Iata, fecioara va ramane insarcinata,
va naste un fiu, si-i va pune numele Emanuel.” (Isaia 7:14 – Versiunea Autorizata)
The indispensable "VIRGIN" in the above verse has now been replaced in the RSV
with the phrase "a young woman," which is the correct translation of the Hebrew
word almah. Almah is the word which has occurred all along in the Hebrew text and
NOT bethulah which means VIRGIN. This correction is only to be found in the
English language translation, as the RSV is only published in this tongue. For the
African and the Afrikaner, the Arab and the Zulu, in fact, in the 1 500 other languages
of the world, Christians are made to continue to swallow the misnomer
"VIRGIN."Indispensabilul FECIOARA/VIRGINA a fost acum inlocuit cu “o tanara
fata” in Versiunea Revizuita Standard – care este traducerea corecta a cuvantului
ebraic almah. Almah este cuvantul care a circulat in textele ebraice si NU betulah
care inseamna FECIOARA. Aceasta corectie nu se poate gasi decat in limba engleza,
ca si cum VRS ar fi publicata doar in aceasta limba. Pentru restul, Africani, Arabi,
Zulu si celelalte 1500 de alte limbi ale lumii, crestinii continua sa inghita aceasta
eroare “FECIOARA”.

NASCUT, SI NU CREAT

“Isus, singurul fiu al lui Dumnezeu, nascut si nu creat” este un motto al moralei
ortodoxe, bazat pe urmatorul verset Biblic”:

2. Fiind ca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Lui fiu
(NASCUT), pentru ca oricine crede in EL, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica.”
(Ioan 3:16 – Versiunea Autorizata)

Nici un preot, care-si poarta cu mandrie haina bisericeasca, nu s-ar lipsi de “singurul
Fiu al Tatalui” atunci cand predica in perspactiva convertirii. Fara nici o ceremonie,
acest lucru a fost exclus din Biblia revizuita, fara nici un cuvant de scuza; sunt asa de
tacuti precum soarecii de Biserica. Dumnezeu Atotputernicul condamna aceasta
blasfemie in cei mai puternici termeni. El nu a asteptat 2000 de ani ca invatatii

Crestinatatii sa revina supra falsului pe care, la urma urmei tot ei l-au introdus.

Si ei zic: ‘Cel milostiv Si-a luat un fiu. Intr-adevar, voi spuneti un lucru cunplit!
Aproape ca cerurile se crapa(de aceste vorbe), pamantul se despica, si muntii se
prabusesc in farame, pentru ca ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu, in vreme ce nu
trebuie ca Cel milostiv sa aiba un fiu!’ Sfantul Qur’an, Sura Maryam, 19:88-92.

Lumea musulmana ar trebui sa felicite cele “50 de Comitete Episcopale care au
colabarat” precum si pe cei “32 de invatati preaînalti”, pentru aducerea Sfintei lor
Biblii la un grad mai aproape de adevarul Qur’anic.

“El (Dumnezeu) nu naste si nici nu este nascut.”- Sfantul Qur’an, Sura Ikhlas, 112:3
GRESEALA DE CALCUL A CRESTINILOR

3. “Caci trei sunt care marturisesc in cer: Tatal, Cuvantul si Duhul Sfant, si acestia
trei una sunt.” (Prima Epitola Soborniceasca a lui Ioan 5:7 – Versiunea Autorizata)
Acest verset este apropiat de ceea ce crestinii numesc Sfanta Treime in enciclopedia
numita Biblie. Aceasta piatra de incercare a increderii Crestinului a fost, de asemenea,
“inlaturata/curatita” din Versiunea Revizuita Standard, fara nici o explicatie. A fost o
frauda grosolana si pe merit a fost exclusa din VRS- doar pentru vorbitorii de limba
engleza; pentru celelalte 1499 de limbi care citesc inca nascocirile Crestine, fasul
ramane prezent. Acesti oameni niciodata nu vor sti adevarul, pana in Ziua Judecatii.
Oricum, noi, musulmanii, trebuie sa felicitam, inca o data, stralucitii Episcopi, care au
fost destul de onesti, si au eliminat inca o minciuna de a lor din VRS(tot valabil doar
pentru lb. engleza), aducand Sfanta lor Carte inca un pas mai aproape de invataturile
Islamice.

Sfantul Qur’an Sura Nissa 4:171 spune: “…si nu spuneti ‘Trei’, opriti-va si va fi mai

bine pentru voi. Allah nu este decat un Dumnezeu Unic.”
ASCENSIUNEA
Unul dintre cele mai “grave defecte” pe care autorii VRS au incercat sa-l rectifice a
fost acela al Ascensiunii lui Cristos. Erau doar doua referiri in Canonicele Evanghelii
ale lui Matei, Marcu, Luca, Ioan, asupra celui mai uluitor eveniment al Crestinatatii ISUS A FOST LUAT SUS IN CERURI. Aceste doua referiri au fost mentinute in

oricare Biblie, in orice limba, din 1952, cand Versiunea Revizuita a aparut prima data.
Iata aceste doua referiri:

4a.”Domnul Isus, dupa ce a vorbit cu ei A FOST LUAT SUS LA CERURI. S-a
inaltat la cer si a sezut la dreapta lui Dumnezeu.” (Marcu 16:19)

4b.”Pe cand ii binecuvanta, S-a despartit de ei, si A FOST INALTAT LA
CER.”(Luca 24:51)
Acum, va rog sa priviti imaginea alaturata, care reprezinta o fotocopie, in care notatia
4a de mai sus ar fi trebuit sa apara. Veti fi socati sa aflati ca Marcu 16 se termina la
versetul 8, restul versetelor ce lipsesc sa apara in caractere mici, ca o subnota in josul
paginii, sub text. Daca poti prinde in maini o Biblie VRS 1952, vei afla ca, cele 6
versete care contin citatul 4b din Luca 24:51- “SI A FOST INALTAT LA CER”, sunt
inlocuite cu un micut semn – asterix- “a^” ca sa-ti indice: Vezi subnota, daca vrei,
unde vei gasi aceste cuvinte ce lipsesc. Fiecare Crestin cinstit admite ca subnotele nu
se considera a fi cuvantul Domnului, deci acesti servitori ai Crestinatatii, de ce ar fi
interesati de o subnota?

Din harta “Originea si transformarile Bibliei” se observa ca toate “Versiunile”, pana
la Versiunea Revizuita din 1881, sunt dependente de COPIILE ANTICE/VECHI –
care dateaza 600 de ani dupa Isus. Revizorii VRS 1952 au fost primii carturari care au
fost capabili sa aleaga “CELE mai vechi copii” dar si acestea datand 3-4 secole dupa
Isus. Suntem de acord cu faptul ca, cu cat esti mai aproape de sursa, cu atat
documentul este mai autentic. Natural, “CELE mai vechi” merita atentie mai multa

decat simplul “vechi”. Dar, din cauza ca nu au gasit nici un cuvant despre: ”Isus s-a
inaltat” sau “a fost inaltat” in CELE mai vechi manuscrise, parintii Crestini au
cenzurat acele referiri din VRS 1952.

De retinut! MANUSCRISELE ORIGINALE – sunt toate pierdute.
Traim in era masinilor de tiparit si ne este greu sa ne imaginam ca atunci cand s-au
scris cartile originale, nu exista tiparnita si toata munca de copiere se facea manual. In
aceste conditii este inevitabil ca multe dintre cartile vechi sa se piarda,
MANUSCRISELE ORIGINALE FIIND TOATE PIERDUTE!

Sigur ca ne punem atunci intrebarea: ce au ca suport pentru Biblia lor? Avem “Cele
mai vechi” manuscrise:
a) CODEX SINAITICUS un codex al Bibliei Grecesti, datand din sec. IV, in
stapanirea Uniunii Sovietice pana in 1933, recuperate, apoi, de Marea Britanie,
iar acum este in British Museum.
b) CODEX ALEXANDRINUS-probabil scris in sec. V, acum in British Meseum
si contine Biblia greceasca, dar 40 de foi lipsesc.
c) CODEX VATICANUS, in biblioteca Vaticanului, la Roma; scrisa in sec. IV
contine Biblia dar parti din ea sunt pierdute.
CIRCUL MAGARULUI
Cele prezentate anterior reprezinta o adevarata confesiune a crestinatatii care ne arata
ca “inspiratii” autori ai Cronicilor Evangheliilor nu au inregistrat nici un singur
cuvant despre ASCENSIUNEA lui Isus. Totusi, acesti “inspirati” autori sunt in
unanimitate de acord si inregistreaza cu de amanuntul faptul ca Stapanul si
Mantuitorul a calarit un magar cand a intrat in Ierusalim atunci cand misiunea lui se
apropia de sfarsit.

"Au adus magarita si magarusul, si-au pus "Au adus magarusul la Isus, si-au arunc
hainele peste ei, si El a sezut deasupra.” (Matei. hainele peste el, si Isus a incalecat pe el.” (Ma
21:7)

11:7)

"Si au adus magarusul la Isus. Apoi si-au "Isus a gasit un magarus, si a incalecat pe el…
aruncat hainele pe el, si au asezat pe Isus (Ioan 12:14)
calare deasupra.” (Luca 19:35)
Ar fi putut Dumnezeu sa fie autorul acestor doua situatii – observam ca toti autorii
Evangheliilor au fost deci inspirati sa nu rateze intrarea “fiului Domnului” in orasul
Sfant, dar au fost inspirati sa “camufleze” vestile despre “fiul sau”, care a zburat la
ceruri pe aripile unui inger.
NU PENTRU MULT TIMP!
Inflacaratii Evanghelisti si predicatori sunt prea lenti in a prinde GLUMA. Mult mai
tarziu, au realizat ca, de fapt, unul din punctele de baza a predicilor era
ASCENSIUNEA LUI ISUS. Editorii deja avusesera un venit net de 15 000 000
dolari!(cincisprezece milioane). Propagandistii au facut atunci mare scandal si s-au
plans, iar, cu ajutorul a doua Comitete Episcopale, pe langa celelalte 50, au fortat
Editorii sa reincorporeze textele scoase in “INSPIRATUL”cuvant al lui Dumnezeu, iar

fiecare noua publicatie de la 1952 incoace avea “REINTEGRAT TEXTUL” care
fusese expulzat.
Exista un joc mult prea vechi. Evreii si Crestinii si-au editat singuri “Cartea lui
Dumnezeu”. Diferenta intre ei si strabunicii lor este aceea ca cei din urma nu aveau
arta de a scrie “prefate” si “subnote”.
MULTE PROPUNERI PENTRU MODIFICARI AU FOST INAINTATE DE CATRE
EPISCOPIILE INDIVIDUALE, CAT SI DE CELE REUNITE, ASTFEL CA
MULTORA
DINTRE
ELE
LI
S-A
ACORDAT
O
ATENTIE
DEOSEBITA…ASTFEL CA DOUA PASAJE, MARCU 16:9-20 SI LUCA 24:21,
AU FOST REINTEGRATE IN TEXT.” (Prefata — Collins' pagina VI si VII)
De ce ‘reintegrate’? Pentru ca au fost in mod voit excluse! De ce referirile la
Ascensiune au fost expulzate in primul rand? – pentru ca, IN CELE MAI VECHI
manuscrise nu este nici o referire la ascensiune; similar pentru 1 Ioan 5:7 despre
Trinitate (vezi exemplul anterior nr 3) de ce eliminate si apoi reintegrate? Sa nu fiti
surprinsi! Intre timp, Comitetele s-au decis deja sa scoata si prefata. Martorii lui
Jehova au eliminat deja 27 de pagini din editia lor, “Noua traducere a scripturilor
Grecesti”- un alt mod de a spune Noul Testament.
ALLAH IN BIBLIA CRESTINA
Reverendul C. I. Scofield, D. D.(titlu de doctorant), impreuna cu alti 8 Consultanti, de
asemenea D.D. in "Scofield Reference Bible", au fost in unanimitate de acord ca
cuvantul din ebraica “ELAH” (care inseamna Dumnezeu) este o alternativa a
cuvatului ALLAH. Va rog sa priviti in continuare! Este o imagine fotografica a unei
pagini din Biblie-in limba engleza, editata de Reverendul C. I. Scofield, D.D.(titlu de
doctorant), cu tot cu comentariile sale asupra Bibliei. Acest doctor in Divinitate este
foarte respectat printre oamenii de stiinta in studiile Bibliei ai lumii Crestine. El se
sprijina in “NOUA EDITIE IMBUNATATITA”, pe traducerile unei intregi constelatii
de opt D.D., in unanimitate de acord cu comentariul reverendului Scofield in “Noua
editie imbunatatita”.
Rev. Henry G. Weston, D.D., LL.D., President Crozer Theological jeminary.
Rev. W. G. Moorehead, D.D., President Xenia (U.I,) Theological Seminary.
Rev. lames M. Gray, D.D., President Moody Bible Institute.
Rev. Elmore Harris, D.D., President Toronto Bible Institute.
Rev. William !. Erdman, D.D., Author "The Gospel of John" etc.
Rev. Arthur T. Pierson, D.D., Author, Editor, Teacher etc.
Rev. William L. Pettingill, D.D., Author, Editor, Teacher.
Arno C. Gaebelein, Author "Harmoney of Prophetic Word" etc.

Au fost de acord ca “Elohim, (uneori El sau Elah inseamna Dumnezeu)” iar ca o
alternativa citit “Allah” (linia trei, cuvantul trei). Toti cei opt D.D. alaturati nu au putut
fi orbi cand au identificat ortografierea cu cuvantul “Alah” pentru Dumnezeu.
Revenirea a fost rapida si, in “Noua Biblie dupa Scofield” nu vei mai gasi aceasta
explicatie – detalii in “What is His Name?”

CAPITOLUL CINCI
CONFESIUNILE PERICULOASE
Doamna Ellen G. White, o "profeta" a Adventistilor de Sapte Zile, in Comentariul
Biblei Vol. 1, pag. 14, are de facut urmatoarele confesiuni despre “Sfanta Biblie”.
“BIBLIA PE CARE O CITIM ASTAZI, ESTE MUNCA MULTOR COPISTI, CARE,
IN ULTIMA INSTANTA, SI-AU FACUT DATORIA CU O ACURATETE
MAGNIFICA. DAR COPISTII NU AU FOST INFAILIBILI SI DUMNEZEU NU A
VAZUT POTRIVIT A-I TINE PE TOTI DEPARTE DE ERORI IN
TRANSCRIERILE LOR.”
In continuarea comentariului sau, D-na. White marturiseste: “AM OBSERVAT CA
DUMNEZEU A PROTEJAT IN SPECIAL BIBLIA -de ce anume? “PE VREMEA IN
CARE NU ERAU DECAT CATEVA COPII, CATIVA INVATATI DIN ANUMITE
MOTIVE AU SCHIMBAT CUVINTELE, GANDINDU-SE CA O FAC ASTFEL
MAI LIMPEDE, INCLINAND-O SPRE PUNCTELE LOR DE VEDERE CARE
ERAU BAZATE PE TRADITIE.”
O BOALA IN DEZVOLTARE

“In inimile lor este boala, iar Allah le va spori boala si vor avea parte de chinuri
dureroase pentru ceea ce au mintit.” Sfantul Qur’an, Sura Baqara 2:10
Maladia mentala este una dintre cele cultivate. Aceasta autoare, ca si cei ce o urmeaza,
pot inca striga in gura mare ca: “Intr-adevar, Biblia este, indiscutabil, Cuvantul lui
Dumnezeu.” “Da, este falsificata, dar pura.” “Este umana, totusi divina.” Au, deci,

cuvintele vreun inteles in limba lor? In curtea de justitie, orice este permis, dar nu si in
teologie. Ei poarta un aer poetic in predicile lor.
MARTORII
Cei mai galagiosi dintre toti predicatorii sunt Martorii lui Yehova; in pagina 5 a
prefatei lor, ei marturisesc:
“In procesul copierii manuale a manuscriselor originale, elementul slabiciunii umane
a intervenit si, deci, nici una dintre miile de copii existente astazi in limba originala,
nu sunt perfect duplicate. Rezultatele sunt ca fiecare doua copii nu sunt exact
asemanatoare.” Cu acestea spuse in prefata, ei au scos 27 de pagini din Biblia lor.
Allah i-a facut sa se scalde in propria lor eruditie.
SANSA NOROCOASA
In afara celor 40 000 de diferite manuscrise cu care Crestinii se mandresc atat de mult,
preotii si Episcopii Crestini au selectat doar 4 si le-au numit Evangheliile lui Marcu,
Matei, Luca, Ioan. Vom avea de a face cu fiecare in parte la timpul lor propriu-zis. Sa
mergem la concluziile prefatei:
”EVIDENT ESTE, PRIN URMARE, CA TEXTUL ORIGINAL AL SCRIPTURILOR
CRESTINE GRECESTI (Noul Testament), A FOST FALSIFICAT, CA SI TEXTUL
VECHIULUI TESTAMENT”.
Cu toate acestea, acest cult incorigibil are tupeul sa publice 9 000 000 de copii ale
primei editii a unei carti de 192 pg. intitulata “Este intr-adevar, Biblia cuvantul lui
Dumnezeu?” Se pare ca avem de a face cu o mentalitate bolnava, fara nici un remediu,
cand spun ca “SE APRECIAZA AUTENTICITATEA BIBLIEI” (?) Asta-i logica
Crestina!
AUDIEREA
Dr. Graham Scroggie in cartea sa pledeaza pentru Biblie; astfel, la pg.29, avem:
”SA FIM CORECTI CAND ABORDAM SUBIECTUL (Este Biblia Cuvantul lui
Dumnezeu?). SA VEDEM CE AR AVEA BIBLIA DE SPUS DESPREA EA
INSASI INTR-O CURTE DE JUSTITIE; NE BAZAM PE FAPTUL CA MARTORII
SPUN ADEVARUL SI TREBUIE SA ACCEPTAM CEEA CE SPUN – DACA NU-I
SUSPECTAM SAU DOVEDIM VINOVATIA LUI. BINEINTELES BIBLIEI I-AR
TREBUI DATA O ASEMENEA OPORTUNITATE DE A FI AUDIATA SI AR
TREBUI SA AVEM RABDARE IN A O ASCULTA.”

Pledoaria este corecta si rezonabila. Vom face ceeea ce ni se cere: sa lasam Biblia sa
vorbeasca despre sine.
In primele Carti ale Bibliei, Geneza, Exodul, Leviticul, Deuteromul sunt mai mult de
700 de cazuri care sa dovedeasca ca Dumnezeu NU este autorul acestor carti pana
chiar nici Moise nu are un amestec cu ele. Deschide-ti Cartile si veti vedea:
• “Si D-zeu i-a spus lui. Mai departe, distruge-i....”
• “Si Moise a spus catre D-zeu:oamenii nu pot veni….”
• “Si D-zeu a spus catre Moise, mergi inaintea acestor oameni…”
• “Si D-zeu a spus lui Moise…”
Este foarte clar ca acestea nu sunt cuvintele NICI ale lui D-zeu si NICI ale lui Moise.
Ele indica o a treia persoanacare scrie ceea ce a auzit
SI-A SCRIS MOISE PROPRIUL NECROLOG?
Putea Moise sa participe la propria sa inmormantare inaintea decesului? “Moise,
robul Domnului, A MURIT…Si Domnul(Dumnezeu Atotputernicul) L-A
INGROPAT (pe Moise) ... Moise era in varsta de 120 de ani cand A MURIT… in
Israel nu s-a mai ridicat DE ATUNCI prooroc ca Moise…”(Deueterom 34:510).Vom analiza vechiul Testament si din alte puncte de vedere.

CAPITOLUL SASE
CARTEA BOTEZATA “NOUL TESTAMENT”
DE CE “DUPA”?
Dar ce avem de spus despre asa-zisul “Noul Testament” – asa-zis NT pentru ca
nicaieri in NT nu gasim referiri la faptul ca se numeste NT, si niciunde Vechiul
Testament nu se intituleaza VT. Dumnezeu a uitat sa-i dea un titlu cartii SALE! De
ce fiecare Evanghelie incepe cu “Evanghelia dupa…” de ce “dupa”?

”De acolo, Isus a mers mai departe, si a vazut pe un om, numit Matei, sezand la
vama. Si i-a zis: ‘Vino dupa Mine.’ Omul acela s-a sculat si a mers dupa el.”(Matei
9:9)

Fara nici o dificultate, observam ca povestirea nu-l indica nici pe Isus si nici pe Matei
ca drept autori, ci o alta persoana a scris din ceea ce a vazut si a auzit – deci, o
inregistrare din auzite. Daca nu putem atribui aceasta “Carte de vis” (considerata ca
drept prima Evanghelie) discipolului Matei, cum o putem accepta ca si cuvantul Lui
Dumnezeu?

EVANGHELIA DUPA LUCA 1:1

ST. MATEI 9
Chemarea lui Matei

1. Fiindca multi s-au apucat sa alcatuiasca
istorisire amanuntita despre lucrurile ca
s’au petrecut printre noi,

2. dupa cum ni le-au incredintat cei ce levazut cu ochii lor de la inceput, si au aju
slujitori ai Cuvantului,

9. De acolo, Isus a mers mai
departe, si a vazut pe un om,
numit Matei, sazand la vama.
3. am gasit si eu cu cale prea alesule Teofi
Si i-a zis: ‘Vino dupa Mine.’
Omul acela s-a sculat si a mers dupa ce am facut cercetari cu deamanuntul asupra tuturor acest
lucruri dele obirsia lor, sa ti le scriu in sir unele dupa altele,
dupa El.
4. ca sa le poti cunoaste astfel temeinicia invataturilor, pe care le
primit prin viu grai.

ST. JOHN 21

24. Ucenicul acesta este cel ce advereste aces
lucruri, si care le-a scris. Si stim ca marturia l
este adevarata.
"EL" SI "LUI"

NU IOAN

Concluziile

25. Mai sunt melte alte lucruri, pe care daca s-ar
ST. JOHN 19:35. Faptul acesta este adeverit de scris cu de-amaruntul, cred ca nici chiar in lum
cel ce l-a vazut: marturia lui este adevarata, si el aceasta n-ar fi putut incapea cartile care s’ar
stie ca spune adevarul, pentru ca si voi sa credeti. scris. Amin.

Nu suntem singurii descoperitori ai faptului ca Matei nu a scris "Evanghelia dupa
Matei”, ci a fost scrisa de o alta mana. J. b. Phillips – este de acord cu ceea ce noi am
afirmat. Este un servant al Bisricii Anglicane, predicator la Catedrala Chichester,
Anglia. Nu ar avea nici un motiv sa minta atunci cand expune punctul de vedere al
Bisericii sale! Vedeti introducerea la “Evanghelia dupa Sfantul Matei” alaturata. Iata
ce spune Phillips despre autorul acesteia.
”TRADITIA VECHE ATRIBUIE EVANGHELIA APOSTOLULUI MATEI, DAR
CARTURARII ZILELOR NOASTRE RESPING ACEST PUNCT DE VEDERE”, cu
alte cuvinte, Sf. Matei nu este cel care a scris Evanghelia ce-i poarta numele.
“AUTORUL PE CARE, IN MOD CONVENTIONAL, IL NUMIM MATEI.”
“Conventional”, pentru ca, de fiecare data cand ne-am fi referit la “Matei”, ar fi
trebuit sa spunem – “PRIMA CATRE A NOULUI TESTAMENT” cap x, s.a.m.d.
vers cu vers, iar si iar ne-am fi repetat “prima carte..” etc. Asa ca, dupa cele spuse de
J. B. Phillips, este mult mai usor sa-i dam acestei carti un nume. Asa ca, de ce nu
“Matei”? Este un nume destul de bun ca oricare altul! Phillips continua: “AUTORUL,
A PLASAT UN MISTERIOS ‘Q’, CEEA CE INSEAMNA O COLECTIE DE
TRADITII ORALE.” Ce este cu acest misterios ‘Q’? “Q” reprezinta o prescurtare a
cuvantului in Germana “quella” care inseamna “surse”. Deci, trebuie sa fie un alt
document –sursa- la care Matei, Marcu, Luca sa fi avut acces. Toti acesti trei autori,
oricine ar fi fost ei, au aruncat un ochi asupra materialului. Asa si au scris; uitandu-se
cu un “singur ochi”.

“Autorul pe care conventional il numim Matei, a desenat un misterios ‘Q’, ce poate
inseamna o colectie de traditii orale. El a folosit Evanghelia lui Marcu in mod
deliberat, dupa care a rearanjat-o in ordinea evenimentelor, folosind de multe ori
cuvinte diferite, pentru a povesti aceesi intamplare, stilul este lucid, calm, dar
“obosit”. Matei a scris judicious, ceea ce ne arata ca a digerat materialul fiind
convins nu numai de adevar, dar si de originea divina a minciunilor din spatele
evenimentelor istorice. Daca Matei ar fi scris, dupa cum presupunem, ar fi trebuit sa
fie intr-adevar intre anii 85 si 90, iar valoarea ei pt crestini ar fi fost enorma. Am fi
avut de a face cu a doua generatie de pareri dupa Isus Cristos, fiul Domnului, si

cele ale omului. Dar a fost scrisa la mare distanta in timp de la marele Evenimet,
sperand ca reflectiile calme si neclintitele convingeri sa-i dea un portret mai bine
conturat unicei Revelatii a Domnului, pentru cei ce au fost aproape de lumina Lui,
incat, in parte, au fost orbiti de ea.” Londra Geoffrey Bles
Dar, cum ramane cu afacerea “inspiratiei”? Anglicanii singuri si-au batut cuie in cap.
Un servant al bisericii Ortodoxe, un invatat de renume, a avut acces direct la
“manuscrisele originale Grecesti” si, deci, sa-l lasam pe el sa scoata la iveala pentru
noi. “MATEI A FOLOSIT EVANGHELIA LUI MARCU IN MOD LIBER – care
cu un limbaj de profesor scolar – A COPIAT TOTUL DE LA MARCU.” Si inca
Crestinii au numit acesasta plagiere Cuvantul Lui Dumnezeu?
Nu da de gandit ca un martor ce a vazut si a auzit – care se pretinde dintre discipolii
lui Isus, dupa cum ar trebui sa fie si Matei, in loc sa scrie la prima impresie despre
Domnul sau, a trebuit sa se duca sa fure de la tanarul Marcu, care avea doar 10 ani
cand Isus invata neamul lui? De ce un martor care a auzit si a vazut a trebuit sa copie
de la un altul, care, la randul sau, a scris de la un alt martor? Discipolul Matei nu ar
face asa un lucru rusinos. Un oarecare document a fost pus pe nedrept pe seama lui
Matei, purtandu-i numele.
PLAGIERE SAU FURT LITERAR
Plagiere inseamna furt literar = a-si insusi, a copia total sau partial ideile, operele cuiva
prezentandu-le drept creatii personale; a comite furt literar. Este un lucru obisnuit
printre cei 40 au cati or mai fi de autori ai Cartilor Bibliei. Tot atat de comun este si
pentru cele 66 de brosuri ale protestantilor sau cele 73 de brosuri ale RomanoCatolicilor, numite “Sfanta Biblie”. Matei si Luca, sau oricine ar fi fost ei au 85% din
cuvintele lui Marcu. Dumnezeu nu a dictat aceleasi cuvinte pentru acesti “un ochi”;
Crestinii admit aceasta pentru ca ei nu cred in inspiratia verbala dupa cum musulmanii
cred despre Sfantul Qur’an.
Aceasta plagiere de 85% a lui Matei si Luca nu are nici o semnificatie in comparatie
cu rapirea literara a autorilor Vechiului Testament, ce au furat 100% din asa numita
“Carte a Lui Dumnezeu”. Invatatii Crestini, de talia lui Keneth Cragg, numesc cu
entuziasm acest furt “reproducere”, si sunt foarte mandri de aceasta.
STANDARDE
Dr. Scorggie – citeaza din cartea lui Joseph Parker in publicatia sa “Este Biblia
Cuvantul Lui Dumnezeu?”:

”CE MAI CARTE ESTE BIBLIA AVAND IN VEDERE VARIETATEA
CONTINUTULUI!...PAGINI INTREGI SUNT ASALTATE DE NUME OBSCURE
SI MAI MULT NI SE VORBESTE DESPRE GENEALOGIE DECAT DESPRE
ZIUA JUDECATII. POVESTI SPUSE PE JUMATATE, IAR NOAPTEA CADE
INAINTE CA SA AFLAM DE PARTEA CUI ESTE VICTORIA. ESTE CEVA (in
literatura religioasa a lumii) CE SE POATE ASEMANA CU ACEASTA?” Inevitabil,
un colier frumos de cuvinte si fraze! Fara doar si poate, este o incurcatura despre nimic
si un nivel inalt de blasfemie la adresa lui Dumnezeu Atotputernicul, ce se presupune
ca ar fi autorizat aceasta pacaleala. Si inca Crestiniii au placerea de a sorbi defectele
din cartea lor, asa cum a facut Romeo cu otrava de pe buzele Julietei.
NIMIC MAI MULT DECAT 100%
Pentru a demonstra gradul inalt de plagiere, practicat de catre inspiratii autori ai
Bibliei, in timpul unui simpozion la Universitatea din Cape Town, condus de propria
persoana si profesorul Cumpsty – seful departamentului de teologie, cu subiectul
“Este Biblia Cuvantul Lui Dumnezeu?”, am rugat audienta sa-si deschida Bibliile.
Cativa Crestini grijulii si-au carat Bibliile cu ei la aceste discutii pe tema religioasa.
Dadeau aerul ca ar fi fost neajutorati fara ea; i-am rugat sa deschida la cap. 37 –Cartea
lui Isaia. Le-am cerut sa compare ceea ce le citeam cartea mea cu ceea ce aveau ei in
Isaia 37. Am citit incet verset dupa verset 1,2,4,10,15…etc pana am terminat; la
sfarsitul fiecarui verset ceream confirmarea precum ca ceea ce citea era identic cu ceea
ce aveau ei. Raspundeau in cor: “DA!, “DA!”. La sfarsitul capitolului, ci Biblia
deschisa in mainile mele la pagina din care citeam, l-am rugat pe mediator sa aduca la
cunostiinta auditoriului ca nu citeaam din Isaia 37 ci din 2Regi 19. Au fost teribili de
consternati. Tocmai stabilisem diagnosticul de plagiere 100%.
Cu alte cuvinte, Isaia 37 si 2 Regi 19 sunt identice, dar autori diferiti, la distanta de
secole intre ei; si inca Crestinii mai sustin ca este inspirata de Dumnezeu.
Cine a copiat de la cine? Cine a furat de la cine? 32 de invatati ce au contribuit la
editarea VRS, au stabilit ca autorul Cartii Imparatilor este “NECUNOSCUT”! Veti
vedea, mai apoi, o reproducere din VRS “Collins”.

100% PLAGIERE
II IMPARATI 19

ISAIA 37

1 Cind a auzit imparatul Ezechia lucrul acesta, si -a sfisiat
hainele, s'a acoperit cu un sac, si s'a dus in Casa Domnului.
2 A trimes pe Eliachim, capetenia casei imparatului, pe Sebna,
logofatul, si pe preotii cei mai batrini, acoperiti cu saci, la
proorocul Isaia, fiul lui Amot.
3 Si i-au zis: ,,Asa vorbeste Ezechia: Ziua aceasta este o zi de

1 Cind a auzit imparatul Ezechia cuvintele acestea, si -a sfisiat
hainele, s'a acoperit cu un sac, si s'a dus in Casa Domnului.
2 A trimes pe Eliachim, capetenia casei imparatului, pe Sebna,
logofatul, si pe cei mai batrini dintre preoti, acoperiti cu saci, la
proorocul Isaia, fiul lui Amot.
3 Si i-au zis: ,,Asa vorbeste Ezechia: ,Ziua aceasta este o zi de

necaz, de pedeapsa si de ocara; caci copiii sint aproape sa iasa
din pintecele mamei, si nu este putere pentru nastere.
4 Poate ca Domnul, Dumnezeul tau, a auzit toate cuvintele lui
Rabsache, pe care l -a trimes imparatul Asiriei, stapinul sau, sa
batjocoreasca pe Dumnezeul cel viu, si poate ca Domnul,
Dumnezeul tau, il va pedepsi pentru cuvintele pe cari le -a auzit.
Inalta dar o rugaciune pentru ceilalti cari au mai ramas.``
5 Slujitorii imparatului Ezechia s'au dus dar la Isaia.
6 Si Isaia le -a zis: ,,Iata ce sa spuneti stapinului vostru: ,Asa
vorbeste Domnul: ,Nu te speria de cuvintele pe cari le-ai auzit si
prin cari M'au batjocorit slujitorii imparatului Asiriei.
7 Voi pune in el un duh care il va face ca, la auzul unei vesti pe
care o va primi, sa se intoarca in tara lui; si -l voi face sa cada
ucis de sabie in tara lui.``
8 Rabsache, plecind, a gasit pe imparatul Asiriei, luptind
impotriva Libnei, caci, aflase de plecarea lui din Lachis.
10 ,,Asa sa vorbiti lui Ezechia, imparatul lui Iuda: ,Sa nu te
insele Dumnezeul tau, in care te increzi, zicind: ,Ierusalimul nu
va fi dat in minile imparatului Asiriei.`
12 Dumnezeii neamurilor pe cari le-au nimicit parintii mei, au
izbavit ei pe Gozan, Haran, Retef, si pe fiii lui Eden din Telasar?
13 Unde este imparatul Hamatului, imparatul Arpadului, si
imparatul cetatii Sefarvaimului, Henei si Ivei?``
14 Ezechia a luat scrisoarea din mina solilor si a citit -o. Apoi,
s'a suit la Casa Domnului, si a intins -o inaintea Domnului,
15 caruia i -a facut urmatoarea rugaciune: ,,Doamne,
Dumnezeul lui Israel, care sezi pe heruvimi! Tu esti singurul
Dumnezeu al tuturor imparatiilor pamintului! Tu ai facut
cerurile si pamintul.
16 Doamne, pleaca-Ti urechea, si asculta! Doamne, deschide-Ti
ochii, si priveste. Auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimes pe
Rabsache sa batjocoreasca pe Dumnezeul cel viu.
17 Da, Doamne, este adevarat ca imparatii Asiriei, au nimicit
neamurile si le-au pustiit tarile,
18 si ca au aruncat in foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau
dumnezei, ci erau lucrari facute de mina omului, erau lemn si
piatra; si i-au nimicit.
19 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbaveste-ne din mina
lui Sanherib, ca sa stie toate imparatiile pamintului ca numai Tu
esti Dumnezeu, Doamne!``
20 Atunci Isaia, fiul lui Amot, a trimes sa spuna lui Ezechia:
Asa vorbeste Domnul, Dumnezeul lui Israel ,,Am auzit
rugaciunea pe care Mi-ai facut -o cu privire la Sanherib,
imparatul Asiriei.
21 Iata cuvintul pe care l-a rostit Domnul impotriva
lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te dispretuieste si ride de tine; fata
Ierusalimului da din cap dupa tine.
22 Pe cine ai batjocorit si ai ocarit tu? Impotriva cui ai ridicat
glasul? Si impotriva cui ti-ai ridicat ochii? Impotriva Sfintului
lui Israel!
23 Prin solii tai ai batjocorit pe Domnul, si ai zis: ,Cu multimea
caralor mele, am suit virful muntilor, coastele Libanului! Voi
taia cei mai inalti cedri ai lui, cei mai frumosi chiparosi ai lui, si
voi atinge creasta lui cea mai inalta, padurea lui care este ca o
gradina de poame;
24 am sapat, si am baut ape straine, si voi seca cu talpa

necaz, de pedeapsa si de ocara; caci copiii sint aproape sa iasa
din pintecele mamei lor, si totus mamele n'au putere sa nasca.
4 Poate ca Domnul Dumnezeul tau, a auzit cuvintele lui
Rabsache, pe pe care l -a trimes imparatul Asiriei, stapinul sau,
sa batjocoreasca pe Dumnezeul cel viu, si poate ca Domnul
Dumnezeul tau il va pedepsi pentru cuvintele pe cari le -a auzit.
Inalta dar o rugaciune pentru ramasita care a mai ramas.``
5 Slujitorii imparatului Ezechia s'au dus deci la Isaia.
6 Si Isaia le -a zis: ,,Iata ce veti spune stapinului vostru: ,Asa
vorbeste Domnul: ,Nu te spaiminta de cuvintele pe cari le-ai
auzit si prin cari M'au batjocorit slujitorii imparatului Asiriei.
7 Caci voi pune in el un duh de asa fel incit, la o veste pe care o
va primi, se va intoarce in tara lui; si -l voi face sa cada ucis de
sabie in tara lui.``
8 Rabsache, la intoarcere, a gasit pe imparatul Asiriei luptind
impotriva Libnei, caci aflase de plecarea lui din Lachis.
10 ,,Asa sa vorbiti lui Ezechia, imparatul lui Iuda: ,Nu te lasa
amagit de Dumnezeul tau, in care te increzi, si zici: ,Ierusalimul
nu va fi dat in minile imparatului Asiriei.`
12 Oare dumnezeii neamurilor, pe cari le-au nimicit parintii
mei, le-au izbavit ei, si anume: Gozanul, Haranul, Retef, si fiii
lui Eden cari sint la Telasar?
13 Unde este imparatul Hamatului, imparatul Arpadului, si
imparatul cetatii Sefarvaim, Hena si Iva?``
14 Ezechia a luat scrisoarea din mina solilor, si a citit -o. Apoi
s'a suit la Casa Domnului, a intins -o inaintea Domnului,
15 si i -a facut urmatoarea rugaciune:
16 ,,Doamne al ostirilor, Dumnezeul lui Israel, care sezi pe
heruvimi! Tu esti singurul Dumnezeu al tuturor imparatiilor
pamintului! Tu ai facut cerurile si pamintul!
17 Doamne, pleaca-Ti urechea, si asculta! Doamne, deschide-Ti
ochii, si priveste! Auzi toate cuvintele pe cari le -a trimes
Sanherib ca sa batjocoreasca pe Dumnezeul cel viu!
18 Este adevarat, Doamne, ca imparatii Asiriei au pustiit toate
tarile si tarile lor;
19 si ca au aruncat in foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau
dumnezei, ci erau lucrari facute de minile omului, de lemn si de
piatra. De aceea i-au nimicit.
20 Acum, Doamne, Dumnezeul nostru, izbaveste-ne din mina
lui Sanherib, ca toate imparatiile pamintului sa stie ca numai Tu,
Doamne, esti Dumnezeu!``
21 Atunci Isaia, fiul lui Amot, a trimes sa spuna lui
Ezechia: ,,Asa vorbeste Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Am
auzit rugaciunea pe care Mi-ai facut -o cu privire la Sanherib,
imparatul Asiriei.
22 Iata cuvintul pe care l -a rostit Domnul impotriva
lui: ,Fecioara, fiica Sionului, te dispretuieste si isi bate joc de
tine; fata Ierusalimului da din cap dupa tine.
23 Pe cine ai batjocorit si ai ocarit tu? Impotriva cui ti-ai ridicat
glasul, si ti-ai indreptat ochii? Impotriva Sfintului lui Israel;
24 prin slujitorii tai tu ai batjocorit pe Domnul, si ai zis: ,Cu
multimea caralor mele, m'am suit pe virful muntilor, pe coastele
Libanului, si voi taia cedrii lui cei mai inalti, cei mai frumosi
chiparosi ai lui, si voi ajunge pe culmea cea mai inalta, in
padurea lui care este ca un pomat.
25 Am sapat izvoare, si am baut din apele lor, si cu talpa

picioarelor mele toate riurile Egiptului.
25 N'ai auzit ca Eu de mult am pregatit aceste lucruri, si ca leam hotarit din vremurile vechi? Acum, insa, am ingaduit sa se
implineasca, si sa prefaci cetati intarite in mormane de
darimaturi.
26 Locuitorii lor sint neputinciosi, ingroziti si inmarmuriti; au
ajuns ca iarba de pe cimp si ca verdeata frageda, ca iarba de pe
coperisuri si ca griul care se usuca inainte de a -i da spicul.
27 Dar, stiu cind stai jos, cind iesi si cind intri, si cind esti
furios impotriva Mea.
28 Pentruca esti furios impotriva Mea, si pentruca trufia ta a
ajuns pina la urechile Mele, de aceea, voi pune belciugul Meu in
narile tale, si zabala Mea intre buzele tale, si te voi face sa te
intorci pe drumul pe care ai venit.`
29 Acesta sa-ti fie semnul: Anul acesta veti minca ce creste
dela sine, si al doilea an ce va rasari din radacinile ramase; dar
in al treilea an veti samana, veti secera, veti sadi vii, si veti
minca din rodul lor.
30 Ramasita din casa lui Iuda, ce va mai raminea, va prinde
iaras radacini de desupt, si deasupra va da rod.
31 Caci din Ierusalim va iesi o ramasita, si din muntele Sionului
cei scapati. Iata ce va face rivna Domnului ostirilor.
32 De aceea, asa vorbeste Domnul asupra imparatului
Asiriei: ,Nu va intra in cetatea aceasta, nici nu va arunca sageti
in ea, nu va sta inaintea ei cu scuturi, si nu va ridica intarituri de
santuri impotriva ei.
33 Se va intoarce pe drumul pe care a venit, si nu va intra in
cetatea aceasta, zice Domnul.
34 Caci, Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s'o mintuiesc, din
pricina Mea, si din pricina robului Meu David.`
35 In noaptea aceea, a iesit ingerul Domnului, si a ucis in tabara
Asirienilor o suta optzeci si cinci de mii de oameni. Si cind s'au
sculat dimineata, iata ca toti erau niste trupuri moarte.
36 Atunci Sanherib, imparatul Asiriei, si -a ridicat tabara, a
plecat si s'a intors; si a locuit la Ninive.
37 Si, pe cind se inchina in casa dumnezeului sau Nisroc,
Adramelec si Sareter, fiii sai, l-au ucis cu sabia si au fugit in tara
Ararat. Si, in locul lui, a domnit fiul sau, Esar-Hadon.

picioarelor mele voi seca toate riurile Egiptului.``
26 ,,Dar n'ai auzit ca am pregatit aceste lucruri de demult, si ca
le-am hotarit din vremuri stravechi? Acum insa am dat voie sa
se implineasca, pentru ca sa prefaci cetati tari in niste mormane
de darimaturi.
27 Si locuitorii lor sint neputinciosi, spaimintati si uluiti: sint ca
iarba de pe cimp si verdeata frageda, ca iarba de pe acoperisuri,
si ca griul care se usuca inainte de a da in spic.
28 Dar, Eu stiu cind stai jos, cind iesi afara, cind intri, si cind
esti minios impotriva Mea.
29 Deci, pentruca esti minios impotriva Mea, si mindria ta a
ajuns pina la urechile Mele, voi pune veriga Mea in narile tale si
zabala Mea intre buzele tale, si te voi face sa te intorci pe
drumul pe care ai venit.``
30 ,,Si acesta sa-ti fie semnul, Ezechia: anul acesta veti minca
ce va creste singur dela sine, si in al doilea an ce va rasari din
aceasta; dar in al treilea an, veti samana, veti secera, veti sadi vii
si veti minca din rodul lor.
31 Si ce va mai scapa din casa lui Iuda, si ce va mai raminea
iaras va prinde radacini de desupt, si va aduce rod deasupra.
32 Caci, din Ierusalim, va iesi o ramasita, si din muntele
Sionului cei izbaviti. Iata ce va face rivna Domnului ostirilor.
33 Deaceea asa vorbeste Domnul despre imparatul Asiriei: ,El
nu va intra in cetatea aceasta, nu va arunca sageti in ea, nu -i va
sta inainte cu scuturi, si nu va ridica intarituri de santuri
impotriva ei.
34 Ci se va intoarce pe drumul pe care a venit, si nu va intra in
cetatea aceasta, zice Domnul,
35 caci, Eu voi ocroti cetatea aceasta ca s'o scap, din pricina
Mea, si din pricina robului Meu David!.``
36 Ingerul Domnului a iesit, si a ucis in tabara Asirienilor o
suta optzeci si cinci de mii de oameni. Si cind s'au sculat
dimineata, iata ca toti acestia erau niste trupuri moarte.
37 Atunci Sanherib, imparatul Asiriei, si -a ridicat tabara, a
plecat si s'a intors; si a ramas la Ninive.
38 Si, pe cind statea cu fata la pamint, rugindu-se in casa lui
Nisroc, dumnezeul sau, fiii sai, Adramalec si Sareter l-au lovit
cu sabia, si au fugit in tara Ararat. Si, in locul lui, a domnit fiul
sau, Esar-Hadon.

Versetele sunt culese din Versiunea Autorizata, dar veti gasi asemanari si in alte editii.

CAPITOLUL SAPTE

TESTUL ACID
Cum stim ca o carte care, are pretentia ca este de la Dumnezeu, este, intr-adevar, de la
D-zeu? Unul din teste, dintre cele multe ce se pot aplica, este ca Mesajul care emana
de la EL trebuie sa fie cuprins in cartea Lui. Astfel, cartea se obliga a fi libera de
discrepante si contradictii. Este exact ceea ce Ultimul testament al Cartii lui

Dumnezeu spune.
“Oare nu cugeta ei la Qur’an? Daca ar fi el de la altcineva decat de la Allah ar
gasi in el multe nepotriviri.” Sfantul Qur’an Sura Nisaa 4:82

DUMNEZEU SAU DIAVOLUL?
Daca D-zeu verifica autenticitatea cartii sale – Santul Qur’an cu acest test acid de ce
nu am aplica acelasi test acid oricarei alte carti ce se pretinde ca este de la EL? Noi nu
vrem sa inselam pe nimeni cu cuvintele cum fac Crestinii. Suntem deja de acord cu
referirile date de eminentii Crestini demonstrandu-le ca Biblia NU este Cuvantul lui
Dumnezeu, totusi, ei, inca, mai incearca sa ne convinga de contrariu.
Un exemplu clasic de o asemenea boala a fost scoasa in evidenta nu de mult. Sinodul
Anglican a fost in sesiune in Grahamstown. Preainalta sa Eminenta Bill Burnett,
arhiepiscop, predica in fata enoriasilor sai, creand confuzie in comunitatea Anglicana.
Editorialul “The Natal Mercury” din dec 11, 1979, remarca:
“REMARCILE ARHIEPISCOPULUI IN FATA SINODULUI AU FOST UN
MODEL PUTERNIC DE CLARITATE, DAR DIN PACATE, AU FOST IN
MARE MASURA, DRAMATIC DE PROST INTELESE DE MAI MULTI
DINTRE CEI PREZENTI.”
Nu este nimic gresit in Engleza – ca si limba, dar nu vedeti ca un Crestin este bine
antrenat in a zapaci lucrurile in toate problemele religioase? “Painea” nu este “paine”,
ci “carne”, “vinul” este “sange”, “trei sunt unul” si “uman este divin”. Dar nu este atat

de simplu cand stai de vorba cu unul versat; va trebui sa fii foarte atent cand intri in
contact cu el, caci s-ar putea sa te vanda, fara ca sa fi bagat de seama.
Exemplele ce vi le voi furniza sunt substantiale si demonstreaza pe ce m-am bazat
cand am vorbit de contradictiile din Cartea Lui D-zeu. Vor fi atat de usor de urmarit si
de inteles pana si de un copil.
A DOUA CARTE A LUI SAMUEL 24:1
NUMARATOAREA

"Domnul S’a aprins de manie din nou impotriva lui Israel; si a starnit pe David impotriva
lor, zicand: “Du-te si fa numaratoarea lui Israel si lui Iuda.”
In timp ce autorul Cartii Samuel 24 il face pe D-zeu stapanul situatiei, autorul cartii Cronicilor il
face pe Diavol stapan.
CARTEA INTAI A CRONICILOR 21:1
NUMARATOAREA

"Satana s’a sculat impotriva lui Israel, si a aţâţat pe David sa faca numaratoarea lui
Israel."
Ne aminteste de povestea unei biete batrane care a aprins o lumanare la Sf. Michael si
una la Diavol, asa ca, oriunde s-ar fi dus ar fi avut un prieten, in Rai sau in Iad.
Putea Atotputernicul D-zeu sa fie sursa acestor INSPIRATII contradictorii? Este
Dumnezeu sau Satana! In care religie a lumii DIAVOLUL este sinonim cu
DUMNEZEU? Nu vorbesc de “Satanism”, o ciuperca recent aparuta pe seama
Crestinismului, in care ex-Crestinul venereaza Diavolul. Comunitatea Crestina este
cea mai prolifica in crearea de “ISM-uri”. Ateism, Comunism, Fascism, Totalitarism,
Nazism, Mormonism, Lunism si acum Satanism. Ce oare altceva mai poate crea
Crestinismul?
”Sfanta Biblie” singura se lasa la tot felul de interpretari contradictorii. Este o mandrie
a Crestinilor! “SE RIDICA CATEVA REVENDICARI ASUPRA FAPTULUI CA
UNELE PASAJE BIBLICE AU FOST IN CONTINUU GRESIT FOLOSITE
PENTRU A JUSTIFICA APROAPE FIECARE PACAT CUNOSCUT DE CATRE
OM.” Editorialul “Adevarul limpede” art. “Biblia-cea mai controversata Carte a lumii".
(iulie 1975)

CARE SUNT ADEVARATII AUTORI?
Un plus de evidente vor fi aduse din “Samuel” si “Cronici” Deci, este mai bine sa
identificam autorii, in loc sa-L suspectam pe D-zeu ca autor al acestor carti
nepotrivite. Editia VRS spune:
(a) SAMUEL: Autor "Necunoscut" (Doar un singur cuvant)
(b) CRONICI: Autor "Necunoscut, probabil colectat si editat de Ezra."
De ce sa-i facem pe bietii Ezra sau Isaia tapii ispasitori pentru aceste scrieri anonime?
CE A DECLARAT D-ZEU: TREI ANI DE FOAMETE SAU SAPTE?
II SAMUEL 24:13
13.Gad s’a dus la David, si i-a facut cunoscut lucrul acesta, zicand: “Vrei sapte ani de
foamete in tara ta, sau sa fugi trei luni dinaintea vrajmasilortai, care te vor urmari, sau sa
bantuie ciuma trei zile in tara?
I CRONICI 21:11
11. Gad s’a dus la David, si i-a zis: “Asa vorbeste Domnul: ‘Primeste:
12. sau trei ani de foamete, sau trei luni in timpul carora sa fii nimicit de potrivnicii tai si
atins de sabia vrajmasilor tai, sau trei zile intimpul carora sabia Domnului si ciuma sa fie in
tara si ingerul Domnului sa aduca nenorocirea in tot tinutul lui Israel.
Daca Dumnezeu este Autorul fiecarui cuvant si a fiecarei virgule sau punct din Biblie,
asa cum Crestinii declara, atunci El este autorul acestor discrepante aritmetice?
CE VARSTA AVEA IOICHIN OPT SAU OPTSPREZECE?
Urmariti in continuare si comparati cele doua citate. 2 Cronici 36:9 ne spune ca
Ioichin avea “opt” ani cand si-a inceput domnia, iar 2 Regi 24:8 ne spune ca avea
“optsprezece” Autorul “necunoscut” al Cartii Imparatilor a fost destul de rezonabil,
dandu-si seama ca un copil de 8 ani nu i-ar fi putut indeplini sarcinile, asa ca, foarte
generos, a adaugat 10 ani, ca sa-l faca pe Ioichin mult mai matur, astfel pentru a putea
fi capabil de domnie. Oricum, pentru a mentine un echilibru ce adaugi trebuie sa scoti;
deci, adaugi 10 ani la varsta, si tai 10 zile de la domnie. Ar fi putut Dumnezeu
Atotputernicul sa spuna doua lucruri diferite in aceeasi poveste?

CE VARSTA AVEA IOICHIM? 8 SAU 18?
Intre 8 si 18 este o diferenta de 10 ani. Putem spune (Dumnezeu sa ne ierte) ca
Atotstiutorul si Atotputernicul nu putea sa numere, ca nu stia sa faca diferenta intre 8
si 18? Daca noi credem in Biblie, ca si cuvantul lui Dumnezeu, atunci demnitatea si
statutul de Stapan Atotstiutor se va prabusi!
II CRONICI 36

9. "Ioichin avea opt ani cand a ajuns imparat, si a domnit trei luni si zece zile la Ierusalim. El a
facut ce este rau inaintea Domnului."
II REGI 24
8." Ioichin avea optsprezece ani cand a ajuns imparat, si a domnit trei luni la Ierusalim.
Mama’sa sa chema Nehusta, fata lui Elnatan, din Ierusalim."

CAVALERIE SAU INFANTERIE?
Comparati cele doua citate; cati cai de trasura a ucis David? Sapte sute sau sapte mii?
Si mai departe, a lovit 40 000 de “CALARETI” sau 40 000 de “PEDESTRASI”?
(Dumnezeu sa ne ierte!) nu numai ca nu putea sa distinga intre sute si mii, dar nu putea
sa faca diferenta intre “CAVALERIE” si “INFANTERIE”! Sau poate este probabil
ca Sirienii ce au fugit din fata lui Israel, erau CENTAURUS – un fel de creaturi cu
corp si picioare de cal, dar pieptul, bratele si capul de om. Este posibil ca aceste
creaturi sa fi iesit din clasica mitologie pentru a ghida cei doi autori. Iata evidenta
mascaradei blasfemiei din dictionarul Crestinilor in ceea ce priveste “INSPIRATIA”.
700 sau 7 000?
Nu reprezinta absolut nimic pentru iubitorii Bibliei daca un zero a fost adaugat la 700
sau sters de la 7000, facand din matematica Bibliei, si asa confuza, ceva de nedeslusit.
II SAMUEL 10
18. "Dar Sirienii au fugit dinaintea lui Israel si david le-a taiat sapte sute de cai de trasura si
patruzeci de mii de calareti; a lovit si pe capetenia ostirii lor S’obac care a murit pe loc."

I CRONICI 19

18. "Sirienii au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis caii de la sapte mii de care si patruzec
de mii de pedestrasi, si a omorat pe S’ofah, capetenia ostirii."
TEMA PENTRU ACASA
Solomon, in gloria sa, a inceput sa-si construiasca palatul regal, a carui constructie a
durat 13 ani. Citim asta in prima Carte a Regilor cap.7. Urmariti, de asemenea, si
Ezechiel cap 45. Singuri veti observa cat de puerile sunt scrierile. Sunteti datori sa
cititi o singura data in viata – dupa care ve-ti aprecia intr-adevar “Sfantul Coran”.
Puteti colora in Biblia dvs. toate lucrurile la care ne-am referit pana acum in aceasta
publicatie; galben pentru contradictii; rosu pentru pasaje pornografice; verde pentru
sensibilele conotatii mentionate la inceputul editiei ca drept cuvinte ale lu Dumnezeu
si al Mesagerilor Lui. Astfel pregatit, vei putea infrunta orice Misionar care-ti iese in
cale. “DACA TRANSPIRAM MAI MULT PE TIMP DE PACE, VA FI MAI PUTIN
SANGE IN TIMP DE RAZBOI.”(Chiang Kai-Shek)
DUMNEZEU PE POST DE CONSTRUCTOR, INGINER, MESERIAS (daca
Allah sa ne ierte!
aveti timp si rabdare sa cititi acest capitol)

1IMP 7:1 Solomon si -a mai zidit si casa lui, si a tinut treisprezece ani pina cind a ispravit -o de tot.
1IMP 7:2 A zidit mai intii casa din padurea Libanului, lunga de o suta de coti, lata de cincizeci de coti, si inalta de treizeci de coti. Se
sprijinea pe patru rinduri de stilpi de cedru, si pe stilpi erau grinzi de cedru.
1IMP 7:3 A acoperit cu cedru odaile cari erau sprijinite de stilpi si cari erau in numar de patruzeci si cinci, cite cincisprezece de fiecare
cat.
1IMP 7:4 Erau trei caturi, si fiecare din ele avea ferestrele fata in fata.
1IMP 7:5 Toata usile si toti usiorii erau din birne in patru muchi, si la fiecare din cele trei caturi, usile erau fata in fata.
1IMP 7:6 A facut un pridvor de stilpi, lung de cincizeci de coti si lat de treizeci de coti, si un alt pridvor inainte cu stilpi si trepte in fata
1IMP 7:7 A facut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecatii; si l -a acoperit cu cedru, dela pardoseala pina in tava
1IMP 7:8 Casa lui de locuit a fost zidita in acelasi fel, intr'o alta curte, in dosul pridvorului. Si a facut o casa la fel cu pridvorul acesta
pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevasta.
1IMP 7:9 Pentru toate aceste cladiri a intrebuintat pietre minunate, cioplite dupa masura, ferestruite cu ferastraul, inlauntru si in afara;
aceasta din temelii pina la strasina, si afara pina la curtea cea mare.
1IMP 7:10 Temeliile erau de pietre foarte de pret, si mari, pietre de zece coti si pietre de opt coti.
1IMP 7:11 Deasupra erau iaras pietre foarte de pret, taiate dupa masura, si lemn de cedru.
1IMP 7:12 Curtea cea mare avea de jur imprejurul ei trei siruri de pietre cioplite si un sir de birne de cedru, ca si curtea dinlauntru a ca
Domnului si ca si pridvorul casei.
1IMP 7:13 Imparatul Solomon a trimis si a adus din Tir pe Hiram,
1IMP 7:14 fiul unei vaduve din semintia lui Neftali, si al unui tata din Tir, care lucra in arama. Hiram era plin de intelepciune, de
pricepere si de stiinta in savirsirea oricarei lucrari de arama. El a venit la imparatul Solomon, si i -a facut toate lucrarile.
1IMP 7:15 A turnat cei doi stilpi de arama. Cel dintii avea optsprezece coti in inaltime, si un fir de doisprezece coti masura grosimea
celui de al doilea.
1IMP 7:16 A turnat doua coperisuri de arama, ca sa le puna pe virfurile stilpilor; cel dintii era inalt de cinci coti, si al doilea era inalt de
cinci coti.
1IMP 7:17 A mai facut niste impletituri in chip de retea, niste ciucuri facuti cu lantisoare, pentru coperisurile de pe virful stilpilor, sapt
pentru coperisul dintii, si sapte pentru coperisul al doilea.
1IMP 7:18 A facut cite doua siruri de rodii imprejurul uneia din retele ca sa acopere coperisul de pe virful unuia din stilpi; tot asa a fac

si pentru al doilea.
1IMP 7:19 Coperisurile de pe virful stilpilor, in pridvor, erau lucrate asa de parca erau niste crini si aveau patru coti.
1IMP 7:20 Coperisurile de pe cei doi stilpi erau inconjurate de doua sute de rodii, sus, linga umflatura care era peste retea; de asemene
erau doua sute de rodii insirate in jurul celui de al doilea coperis.
1IMP 7:21 A asezat stilpii in pridvorul Templului; a asezat stilpul din dreapta, si l -a numit Iachin; apoi a asezat stilpul din stinga, si l numit Boaz.
1IMP 7:22 In virful stilpilor era o lucratura in chip de crini. Astfel s'a ispravit lucrarea stilpilor.
1IMP 7:23 A facut marea turnata din arama. Avea zece coti dela o margine pina la cealalta, era rotunda de tot, inalta de cinci coti, si de
jur imprejur se putea masura cu un fir de treizeci de coti.
1IMP 7:24 Sub buza ei erau sapati niste colocinti, cite zece la fiecare cot, de jur imprejurul marii; colocintii, asezati pe doua rinduri, er
turnati impreuna cu ea dintr'o singura bucata.
1IMP 7:25 Era asezata pe doisprezece boi, din cari trei intorsi spre miaza noapte, trei intorsi spre apus; trei intorsi spre miaza zi, si trei
intorsi spre rasarit; marea era deasupra lor, si toata partea dinapoi a trupurilor lor era inlauntru.
1IMP 7:26 Grosimea ei era de un lat de mina; si marginea ei era ca marginea unui potir, facuta ca floarea crinului. Avea o incapere de
doua mii de vedre.
1IMP 7:27 A mai facut zece temelii de arama. Fiecare temelie era lunga de patru coti, lata de patru coti, si inalta de trei coti.
1IMP 7:28 Iata cum erau temeliile acestea. Erau facute din tablii, legate la colturi cu incheieturi.
1IMP 7:29 Pe tabliile dintre incheieturi erau niste lei, boi si heruvimi; si pe incheieturi, deasupra si dedesuptul leilor si boilor, erau nist
impletituri cari atirnau in chip de ciucuri.
1IMP 7:30 Fiecare temelie avea patru roate de arama cu osii de arama; si la cele patru colturi erau niste polite turnate, subt lighean, si
linga ciucuri.
1IMP 7:31 Gura temeliei dinlauntrul coperisului pina sus era de un cot; gura aceasta era rotunda, ca pentru lucrarile de felul acesta, si e
lata de un cot si jumatate; avea si sapaturi. Tabliile erau in patru muchi, nu rotunde.
1IMP 7:32 Cele patru roti erau subt tablii, si osiile rotilor erau prinse de temelie; fiecare era inalta de un cot si jumatate.
1IMP 7:33 Rotile erau facute ca ale unui car. Osiile, obezile, spitele si butucii lor erau toate turnate.
1IMP 7:34 La cele patru colturi ale fiecarei temelii erau niste polite dintr'o bucata cu temelia.
1IMP 7:35 Partea de sus a temeliei se sfirsea cu un cerc inalt de o jumatate de cot, si isi avea proptelele cu tabliile ei facute dintr'o buca
cu ea.
1IMP 7:36 Pe placile proptelelor, si pe tablii, a sapat heruvimi, lei si finici, dupa locurile goale, si ciucuri de jur imprejur.
1IMP 7:37 Asa a facut cele zece temelii; turnatura, masura si chipul erau la fel pentru toate.
1IMP 7:38 A mai facut zece lighene de arama. Fiecare lighean avea o incapere de patruzeci de bati, fiecare lighean avea patru coti,
fiecare lighean era pe cite una din cele zece temelii.
1IMP 7:39 A pus cinci temelii pe partea dreapta a casei, si cinci temelii pe partea stinga a casei; iar marea de arama a pus -o in partea
dreapta a casei la miazazi rasarit.
1IMP 7:40 Hiram a facut cenusarele, lopetile si lighenele.
1IMP 7:41 doi stilpi cu cele doua coperisuri si cu cununile lor de pe virful stilpilor; cele doua retele ca sa acopere cele doua cununi ale
coperisurilor de pe virful stilpilor;
1IMP 7:42 cele patru sute de rodii pentru cele doua retele, cite doua rinduri de rodii de fiecare retea, ca sa acopere cele doua cununi ale
coperisurilor de pe virful stilpilor;
1IMP 7:43 cele zece temelii, si cele zece lighene de pe temelii;
1IMP 7:44 marea, si cei doisprezece boi de subt mare;
1IMP 7:45 cenusarele, lopetile si lighenele. Toate aceste unelte, pe cari le -a dat imparatul Solomon lui Hiram sa le faca pentru Casa
Domnului, erau de arama lustruita.
1IMP 7:46 Imparatul a pus sa le toarne in cimpia Iordanului, intr'un pamint humos, intre Sucot si Tartan.
1IMP 7:47 Solomon a lasat toate aceste unelte necintarite, caci erau foarte multe, si greutatea aramei nu se putea socoti.
1IMP 7:48 Solomon a mai facut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul de aur; masa de aur, unde se puneau pinile pentru
punerea inaintea Domnului;
1IMP 7:49 sfesnicele de aur curat, cinci la dreapta si cinci la stinga, inaintea Locului prea sfint, cu florile, candelele si mucarile de aur;
1IMP 7:50 lighenele, cutitele, potirele, cestile si catuile de aur curat; si titinile de aur curat pentru usa dinlauntrul casei la intrarea in
Locul prea sfint, si pentru usa casei dela intrarea Templului.
1IMP 7:51 Astfel s'a ispravit toata lucrarea, pe care a facut -o imparatul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul si
uneltele, pe cari le harazise tatal sau David, si le -a pus in vistieriile Casei Domnului.

DUMNEZEU CA SI TOPOGRAF, ARHITECT (daca aveti rabdarea sa cititi!)
Allah sa ne ierte!

EZE 45:1 ,,Cind veti imparti tara ca mostenire prin sort, sa ridicati ca dar sfint pentru Domnul o bucata din tara, lunga de douazeci si
cinci de mii de coti si lata de zece mii: aceasta va fi sfinta in toata intinderea ei.
EZE 45:2 Din bucata aceasta veti lua pentru sfintul Locas cinci sute de coti in lung si cinci sute de coti in lat, in patru laturi; si cinci zec
de coti ca loc slobod de jur imprejur.
EZE 45:3 Din aceasta intindere sa masori o bucata lunga de douazeci si cinci de mii si lata de zece mii, pentru sfintul Locas, pentru Lo
prea sfint.
EZE 45:4 Aceasta este partea sfinta din tara: ea va fi a preotilor cari fac slujba in sfintul Locas, cari se apropie de Domnul sa -I slujeasc
acolo vor fi casele lor, si acesta va fi un loc sfint pentru Locasul cel sfint.
EZE 45:5 Levitilor, cari slujesc in casa, sa li se dea in stapinire un tinut de douazeci si cinci de mii de coti in lung si zece mii in lat, pen
cetatile in cari vor locui impreuna cu douazeci de odai.
EZE 45:6 Sa dati si cetatii o mosie de cinci mii de coti in lat si douazeci si cinci de mii in lung, linga partea cea sfinta luata pentru sfint
Locas; aceasta va fi pentru toata casa lui Israel.
EZE 45:7 Pentru domnitor veti osebi un loc linga cele doua laturi ale partii sfinte si ale mosiei cetatii, dealungul partii sfinte si dealung
mosiei cetatii, la apus de partea de apus si la rasarit de partea de rasarit, pe o lungime cit una din parti, dela hotarul de apus pina la hotar
de rasarit.
EZE 45:8 Acesta va fi pamintul lui, mosia lui in Israel; si domnitorii Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor imparti casei lui Israel
cealalta parte a tarii, dupa semintiile ei.
EZE 45:9 Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: ,,Destul, domnitori ai lui Israel! Incetati cu silnicia si rapirile, faceti judecata si dreptate!
Inlaturati stoarcerile voastre dela poporul Meu, -zice Domnul Dumnezeu. EZE 45:10 Sa aveti cumpene drepte, o efa dreapta, si un bat drept.
EZE 45:11 Efa si batul sa aiba aceeas masura; batul sa cuprinda a zecea parte dintr'un omer, si efa a zecea parte dintr'un omer; masura
se va potrivi dupa omer.
EZE 45:12 Siclul sa fie de douazeci de ghere. Cinci sicli sa fie cinci, zece sicli sa fie zece, iar mina sa fie de cincizeci de sicli!
EZE 45:13 Iata darul de mincare pe care -l veti ridica: a sasea parte dintr'o efa la un omer de griu, si a sasea parte din efa la un omer de
orz.
EZE 45:14 Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veti datora a zecea parte dintr'un bat la un cor, care este tot una cu un omer de ze
bati, caci zece bati fac un omer.
EZE 45:15 O oaie dintr'o turma de doua sute de oi din toate semintiile lui Israel, sa fie data ca dar de mincare, ardere de tot si jertfa de
multamire, pentru ca sa slujeasca drept jertfa de ispasire, -zice Domnul Dumnezeu. EZE 45:16 Tot poporul din tara va trebui sa dea darul acesta de mincare pentru domnitorul lui Israel.
EZE 45:17 Domnitorul va fi dator sa dea arderile de tot, darurile de mincare si jertfele de bautura la sarbatori, la lunile noi, la Sabate, la
toate adunarile de sarbatoare ale casei lui Israel. El va ingriji de jertfa ispasitoare, de darul de mincare, de arderea de tot, si de jerfa de
multamire, ca sa se faca ispasire pentru casa lui Israel.``
EZE 45:18 Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: ,,In cea dintii zi a lunii intii, vei lua un vitel fara cusur, si vei face ispasire pentru sfintul
Locas.
EZE 45:19 Preotul va lua din singele jertfei ispasitoare, si va pune pe usiorii casei, pe cele patru colturi ale pervazului altarului, si pe
usiorii portii curtii dinlauntru.
EZE 45:20 Tot asa vei face si in ziua intii a lunii a saptea, in ziua intii a lunii noi, pentru cei din popor cari pacatuiesc fara voie sau din
nechibzuinta; si astfel veti curati casa.
EZE 45:21 In ziua a patrusprezecea a lunii intii, veti praznui Pastele. Sarbatoarea va tinea sapte zile, in care timp se vor minca azimi.
EZE 45:22 Domnitorul va aduce in ziua aceea, pentru el si pentru tot poporul tarii, un vitel ca jertfa de ispasire.
EZE 45:23 In timpul celor sapte zile ale sarbatorii, va aduce ca ardere de tot Domnului, sapte vitei si sapte berbeci fara cusur, in fiecare
din cele sapte zile, si un tap ca jerfa de ispasire in fiecare zi.
EZE 45:24 Va adauga si darul de mincare: cite o efa de fiecare vitel, si o efa de fiecare berbece, cu cite un hin de untdelemn de efa.
EZE 45:25 In ziua a cincisprezecea a lunii a saptea, la sarbatoare, va aduce timp de sapte zile aceleasi jertfe de ispasire, aceleasi arderi
tot si acelas dar de mincare impreuna cu untdelemnul.``

CAT DE IGIENIC?!
Acum uitati-va la cele doua citate de mai jos; in care autorul cartii 1 Regi 7:26 a
numarat 2000 de bai in palatul lui Solomon, dar autorul cartii 2 Cronici 4:5 mareste
numarul lor cu 50% aducandu-l la 3000! Cata extravagnata si ce eroare in “Cartea lui
Dumnezeu”?! Chiar si Dumnezeu Atotputernicul nu avea altceva de facut incat sa-i
inspire intr-un mod atat de contradictoriu pe Evrei? Este Biblia cartea lu Dumnezeu?
Este Cuvantul lui D-zeu?
DIFERENTA INTRE 2 000 SI 3 000 ESTE DE NUMAI 50% EXAGERARE!
I REGI 7
26. "Grosimea ei era de un lat de mana; si marginea ei era ca marginea unui potir, facuta ca
floarea crinului. Avea o incapere de doua mii de vedre."(bai)
II CRONICI 4
5. "Grosimea ei era de un lat de mana, si marginea , ca marginea unui pahar, era facuta in
felul unei flori de crin. Puteau sa incapa in ea trei mii de băţi."(băi)

Chiar daca e cu buna stiinta sau fara, inspiratii autori aveau o incapacitate: aceea de a
nu putea deosebi 2000 de 3000; ceea ce este de neiertat! “ASA CUM NICI UN
MIRACOL NU POATE DOVEDI CA DOI SI CU DOI FAC CINCI, SAU CA
CERCUL ARE PATRU UNGIUHRI, ASA NICI UN MIRACOL NU VA ELIMINA
MULTITUDINEA DE CONTRADICTII CARE MINT DE LA PRIMA VEDERE
DIN INVATATURILE SI INREGISTRARILE CRESTINE.” - Albert Schweizer “In
cautarea Istoricului Isus” pagina 22
STALPII CONTRADICTIEI
Inainte sa inchei seria contradictilor, dati-mi voie sa va mai dau doar un exemplu. Sunt
sute ca acestea in Biblie; urmariti in continuare; este iar Solomon. Se pare ca el a facut
lucrurile intr-un stil mare! Autorul 2 Cronici 9:25 ii acorda lui Solomon 1000 de
grajduri in plus fata de bailor: “Si Solomon avea patru mii de iesle…”, pe cand autorul
1 Regi 4:26 a fost chiar de-a dreptul marinimos fata de stapanul lui, multiplicand
grajurile cu 1000% de la 4 000 la 40 000 de grajduri pentru cai! Inainte ca orice
evanghelist sa va puna un val peste ochi, explicandu-va ca diferenta este doar un
simplu “0” care a aparut in urma copierilor repetate, lasati-ma sa va spun ca Evreii in

timpul lui Solomon nu stiau nimic despre zero – “0”! Arabii, l-au introdus in Orientul
Mijlociu si Europa multe secole mai tarziu. Evreii foloseau exprimarea literala si nu
cea cu cifre pentru scierea unui numar. Intrebarea este cine este adevaratul autor al
acestei discrepante de 36 000? Este Dumnezeu sau omul? Vei gasi mai multe referiri
in – “BIBLIA – Cuvantul lui Dumnezeu sau al omului?” de A. S. K. Joommal.
II CRONICI
CAP 9
25. "Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de la carele lui si douasprezece mii de
calareti…"
I REGI
CAP 4
26 "Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carele lui si douasprezece mii de
calareti."

Diferenta intre 4 mii si 40 de mii este de doar 36 000!
Evreii nu foloseau "0" (Zero)

CAPITOLUL OPT
CEA MAI OBIECTIVA MARTURIE
Propagandistul Crestin va fi grabit in a folosi urmatorul verset in a dovedi ca Biblia
este cuvantul lui Dumnezeu.

“Toata scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa
indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire.”(2 Timotei 3:16 —Versiunea Autorizata
dupa Scofield)

Biserica Anglicana, Biserica Scotiei, Biserica Metodista, Biserica Presbiteriana,
etc…etc…precum si Sociatatea BRITISH AND FOREIGN BIBLE au adus aceasta
traducere mai aproape de originalul Grecesc:
"FIECARE SCRIPTURA INSPIRATA TREBUIE SA FIE FOLOSITA PENTRE
INVATAREA ADEVARULUI, SA REPARE GRESELILE, PENTRU
REFORMAREA MANIERELEOR SI DISCIPLINARE IN SENSUL BUNEI
CRESTERI.”
Nu ne vom juca cu cuvintele. Musulmanii si Crestinii sunt de acord ca orice vine de la
Dumnezeu orice adevar inspirat sau relevat trebuie sa aiba unul dintre cele patru
calitati:
1. Trebuie sa ne invete DOCTRINA;
2. ADMONESTAREA/ MUSTRAREA in caz de greseli;
3. CORECTIE/SA INDREPTARE;
4. Sa dea intelepciune, sa ne conduca in NEPRIHANIRE.
Am tot intrebat vreme de patruzeci de ani invatatii Crestini daca pot oferi al
CINCILEA “cui” de care sa agate Cuvantul lui Dumnezeu; am renuntat in final; asta
nu inseamna ca pun la indoiala performantele lor. Sa examinam “Sfanta Biblie” cu
aceste teste obiective:

NU PREA DEPARTE DE BOALA
Prima Carte a Bibliei - Geneza - ne ofera multe exemple frumoase. Deschideti cap 38
si cititi. Avem povestea a lui Iuda –parintele Evreilor – de la care deriva si numele
Iudei si Iudaism. Acest patriarh al Evreilor s-a insurat si Dumnezeu i-a dat trei baieti
Er, Onan, Shela. Cand primul nascut a fost suficient de mare, Iuda l-a insurat cu o
doamna numita Tamar. “ER, INTAIUL NASCUT AL LUI IUDA, ERA RAU
INAINTEA DOMNULUI; SI DOMNUL L-A OMORAT.”(Geneza 38:7). In care
dintre categoriile enumerate mai sus incadram aceasta veste proasta? In a doua "ADMONESTARE” este raspunsul. Er era atat de rau incat D-zeu l-a ucis. O lectie

pentru toti, Dumnezeu
ADMONESTARE!

ne

va

distruge

pe

toti

pentru

rautatea

noastra.

Continuam aceasta poveste a Evreilor, care, dupa obiceiurile lor, daca un frate moare,
si nu lasa nici o progenitura, este de datoria celuilalt frate sa dea “samanta” cumnatei
lui, pentru ca numele decedatului sa poata fi perpetuat. Iuda, in onoarea obiceiurulor, a
ordonat celui de-al doilea fiu Onan sa-si faca datoria. Dar gelozia a intrat in inima lui.
Va fi samanta lui, dar numele va fi al fratelui! Asa ca in momentul critic… ”ONAN
STIIND CA SAMANTA ACEASTA N’ARE SA FIE A LUI, VARSA SAMANTA
PE PAMANT ORI DE CATE ORI SE CULCA CU NEVASTA FRATELUI SAU,
CA SA NU DEA SAMANTA FRATELUI SAU. CE FACEA EL N’A PLACUT
DOMNULUI, CARE L’A OMARAT SI PE EL.”(Geneza 38:9-10). Iarasi ne
intrebam unde sa incadram aceasta dupa clasificarea lui Timotei? “ADMONESTARE”!
este raspunsul inca o data. Nu sunt oferite nici un fel de premii pentru aceste
raspunsuri usoare; sunt fundamentale: faci rau si suporti consecintele! Onan este uitat
in Cartea lui D-zeu, dar sexologii Crestini l-au imortalizat in cartile lor de sexologie,
refeindu-se la "coitus interruptus," ca drept ONANISM – acum imortalizat si in
Dictionarul Oxford.
Deci, Iuda ii spune nurorii sale sa se intoarca la parintii ei, iar cand Şela va creste si se
va reintoarce, ca acesta sa-si faca datoria: “ATUNCI, IUDA A ZIS NUROREI SALE
TAMAR: ‘RAMAI VADUVA IN CASA TATALUI TAU, PANA VA CRESTE
FIUL MEU SELA.’ (Geneza 38:11)
RAZBUNAREA FEMEII
Shelah creste si, probabil este insurat cu o alta femeie, iar Iuda nu-si tinuse
promisiunea fata de Tamar. Undeva, in adancul sufletului sau, Iuda era ingrozit. Deja
isi pierduse doi baieti din cauza acestei “vrajitoare”— “ZICEA ASA CA SA NU
MOARA SI SELA CA FRATII LUI. TAMAR S-A DUS SI A LOCUIT IN CASA
TATALUI EI.” (Geneza 38:11). Asa ca Iuda a preferat sa-si uite promisiunea facuta.
12.“Au trecut multe zile, si fata lui Şua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupa ce au trecut
zilele de jale, Iuda s’a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el si prietenul sau Hira,
Adulamitul."
Astfel, chinuita femeie, gaseste potrivit sa se razbune pe socrul ei ce a privat-o de
dreptul ei de la “samanta”. 13. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, si i-au zis:
‘Iata ca socru-tau se suie la Timna, ca sa-si tunda oile.’ A planuit sa-i stea in cale. I-a
luat-o inainte si s-a dus sa se aseze intr-un loc deschis, la drum la intrarea in Timna.

14. Atunci ea si-a lepadat hainele de vaduva, s’a acoperit cu o mahrama, s’a imbracat
in alte haine, si a sezut jos la intrarea in Enaim, pe drumul care duce la Timna: CACI
VEDEA CA SELA SE FACUSE MARE, SI EA NU-I FUSESE DATA DE
NEVASTA.”
Iuda o vede si crede ca este o curva din cauza ca avea acoperita fata; ”Iuda a vazut-o,
si a luat-o drept curva, pentru ca isi acoperise fata. S’A ABATUT LA EA DIN DRUM,
SI A ZIS: LASA-MA SA MA CULC CU TINE!” CACI N’A RECUNOSCUT-O CA
ERA NORU-SA. EA A ZIS ’CE-MI DAI CA SA TE CULCI CU MINE? El a raspuns:
‘Am sa-ti trimit un ied din turma mea.’ Dar ce garantie avea ca se va tine de cuvant?
Ea a zis” ‘Imi dai un zalog, pana il vei trimite? El a raspuns: ‘Ce zalog sa-ti dau? Ea a
zis: ‘Inelul tau, lantul tau si toiagul pe care-l ai in mana.’ EL I LE-A DAT. APOI S’A
CULCAT CU EA; SI EA A RAMAS INSARCINATA DE LA EL.” (Geneza 38:16-18).
MORALA LECTIEI
Inainte de a incadra intr-una din categoriile lui Timotei aceasta poveste murdara, sigur
veti fi inclinati sa intrebati care-i morala lectiei pe care copii nostri o invata de la
dulcea razbunare a Tamarei? Bineinteles ca spunem copiilor nostri fabule – nu pentru
valoarea lor, ci pentru morala ce se desprinde din acestea, cum ar fi: “Vulpea si
strugurii”, “Lupul si mielul”, “Cainele si umbra” etc. Oricat de simpla sau prosteasca
ar fi povestea, o morala i se cere sa aiba.
DILEMA PARINTILOR CRESTINI
Dr. Vernon Jones, un psiholog American de renume, efectueaza un studiu pe grupuri
diferite de scolari, eroii povestilor ce le erau spuse purtandu-se contrar unul fata de
celalat. Pentru un grup, Sf. George, ucide dragonul cu un aer brav, iar pentru celalat
grup se umple de teroare si fuge ascunzandu-se dupa fusta mamei. “ACESTE
POVESTIRI AU FACUT SCHIMBARI PROFUNDE SI PERMANENTE IN
CARACTERUL COPIILOR, CHIAR DACA ERA VORBA DE O CLASA
EXPERIMENTALA.”- a concluzionat Dr. Jones.
Cate daune permanente au facut violurile, murdariile, incestul sau bestialitatea din
“Sfanta Carte” asupra copiilor crestini, poate fi masurat urmarind stirile din ziarele
zilnice. Cu aceasta sursa de morala, de tip Western, nu este nici o mirare ca Metodistii
si Romano-Catolicii au sfintit ceremoniile de casatorie intre homosexuali in “Casele
lui Dumnezeu”. 8 000 de “tipi” au prezentat in parada “costumatiile” lor in Hyde Park
in iulie 1979, fiind in centrul atentiei ziarelor si al mass-mediei. De atunci, orasele
mari ca Londra, New York, Paris organizeaza anual o parada baietilor (Mardi Gras),
iar acum publicul isi aduce chiar si copiii sa o urmareasca. Australia, sa mandreste cu
Sydney, care a fost declarata capitala baietilor lumii.

Trebuie sa faci rost de o Biblie si sa citesti intreg capitolul 38 – subliniati cu rosu
cuvintele si frazele ce sustin aceasta afirmatie de pornografie. Am ajuns la morala
noastra (?) – “SI EA A RAMAS INSARCINATA DE LA EL.”
NU SE POATE ASCUNDE LA NESFARSIT
Trei luni mai tarziu vestea a ajuns la Iuda, precum ca nora sa s-a jucat de-a prostituata:
“Tamar, noru-ta, a curvit si a ramas chiar insarcinata in urma curviei ei.” Si Iuda a zis:
“Scoateti-o afara ca sa fie arsa.” Geneza 38:24 Hotarase sa termine cu vrajitoarea asta
si s-o arda. Dar cu viclenia ei Evreiasca, l-a prins in cursa pe batranul om. A trimis
inelul, lantul toiagul cu un servitor ca sa-si dea seama cine-i responsabilul pentru
sarcina ei. Iuda a ramas socat. A marturisit ca noru-sa este mai putin VINOVATA
decat el, si “NU A MAI STIUT DE EA DE ATUNCI.” (versetul 26) Este chiar o
adevarata experienta sa compari cele doua stiluri de limbaj folosit in diferitele versiuni
ale Bibliei. Martorii lui Iehova, in “Noua traducere a lumii”, spun direct – “SI NU S-A
MAI IMPREUNAT CU EA DE ATUNCI.” Nu este ultima data cand vom auzi de
Tamar in “Cartea lui D-zeu”; au fost imortalizati si in “Genealogia Domnului lor.”
Geneza 38 – “Sfanta Biblie”
GEN 38:1 In vremea aceea, Iuda a parasit pe fratii sai, si a tras la un om din Adulam, numit Hira.
GEN 38:2 Acolo, Iuda a vazut pe fata unui Cananit, numit Sua; a luat -o de nevasta, si s'a culcat cu ea.
GEN 38:3 Ea a ramas insarcinata, si a nascut un fiu, pe care l -a numit Er.
GEN 38:4 A ramas iaras insarcinata, si a mai nascut un fiu, caruia i -a pus numele Onan.
GEN 38:5 A mai nascut iaras un fiu, caruia i -a pus numele Sela; Iuda era la Czib, cind a nascut ea.
GEN 38:6 Iuda a luat intiiului sau nascut Er, o nevasta numita Tamar.
GEN 38:7 Er, intiiul nascut al lui Iuda, era rau inaintea Domnului; si Domnul l -a omorit.
GEN 38:8 Atunci Iuda a zis lui Onan: ,,Du-te la nevasta fratelui tau, ia -o de nevasta, ca cumnat, si ridica saminta
fratelui tau.``
GEN 38:9 Onan, stiind ca saminta aceasta n'are sa fie a lui, varsa saminta pe pamint ori de cite ori se culca cu
nevasta fratelui sau, ca sa nu dea saminta fratelui sau.
GEN 38:10 Ce facea el n'a placut Domnului, care l -a omorit si pe el.
GEN 38:11 Atunci Iuda a zis norei sale Tamar: ,,Ramii vaduva in casa tatalui tau, pina va creste fiul meu Sela.``
Zicea asa ca sa nu moara si Sela ca fratii lui. Tamar s'a dus, si a locuit in casa tatalui ei.
GEN 38:12 Au trecut multe zile, si fata lui Sua, nevasta lui Iuda, a murit. Dupa ce au trecut zilele de jale, Iuda s'a
suit la Timna, la cei ce -i tundeau oile, el si prietenul sau Hira, Adulamitul.
GEN 38:13 Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta, si i-au zis: ,,Iata ca socru-tau se suie la Timna, ca sa-si
tunda oile.``
GEN 38:14 Atunci ea si -a lepadat hainele de vaduva, s'a acoperit cu o mahrama, s'a imbracat in alte haine, si a sezut
jos la intrarea in Enaim, pe drumul care duce la Timna; caci vedea ca Sela se facuse mare, si ea nu -i fusese data de
nevasta.
GEN 38:15 Iuda a vazut -o, si a luat -o drept curva, pentru ca isi acoperise fata.
GEN 38:16 S'a abatut la ea din drum, si a zis: ,,Lasa-ma sa ma culc cu tine!`` Caci n'a cunoscut -o ca era noru-sa. Ea
a zis: ,,Ce-mi dai ca sa te culci cu mine?``
GEN 38:17 El a raspuns: ,,Am sa-ti trimet un ied din turma mea.`` Ea a zis: ,,Imi dai un zalog, pina il vei trimete?``
GEN 38:18 El a raspuns: ,,Ce zalog sa-ti dau?`` Ea a zis: ,,Inelul tau, lantul tau, si toiagul pe care -l ai in mina.`` El i
le -a dat. Apoi s'a culcat cu ea; si ea a ramas insarcinata dela el.
GEN 38:19 Ea s'a sculat, si a plecat; si -a scos mahrama si s'a imbracat iaras in hainele de vaduva.
GEN 38:20 Iuda a trimes iedul prin prietenul sau Adulamitul, ca sa scoata zalogul din minile femeii. Dar acesta n'a
gasit -o.

GEN 38:21 A intrebat pe oamenii locului, si a zis: ,,Unde este curva aceea, care statea aici la Enaim, pe drum?`` Ei
au raspuns: ,,N'a fost nici o curva aici.``
GEN 38:22 Adulamitul s'a intors la Iuda, si i -a spus: ,,N'am gasit -o; si chiar oamenii de acolo au zis: ,,N'a fost nici
o curva aici.``
GEN 38:23 Iuda a zis: ,,Tina ce a luat, numai sa nu ne facem de ris. Iata, am trimes iedul acesta, si n'ai gasit -o.``
GEN 38:24 Cam dupa trei luni, au venit si au spus lui Iuda: ,,Tamar, noru-ta, a curvit, si a ramas chiar insarcinata in
urma curvirii ei.`` Si Iuda a zis: ,,Scoateti -o afara ca sa fie arsa.``
GEN 38:25 Dupa ce au scos -o afara, ea a trimes sa spuna socrului sau: ,,De la omul acela, ale cui sint lucrurile
acestea, am ramas eu insarcinata; vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanturile acestea, si toiagul acesta.``
GEN 38:26 Iuda le -a cunoscut, si a zis: ,,Ea este mai putin vinovata decit mine, fiindca n'am dat -o de nevasta fiului
meu Sela.`` Si nu s'a mai impreunat cu ea deatunci.
GEN 38:27 Cind i -a venit vremea sa nasca, iata ca in pintecele ei erau doi gemeni.
GEN 38:28 Si in timpul nasterii, unul a scos mina inainte; moasa i -a apucat mina, si a legat -o cu un fir ros,
zicind: ,,Acesta a iesit cel dintii.``
GEN 38:29 Dar el a tras mina inapoi, si a iesit frate-sau. Atunci moasa a zis: ,,Ce spartura ai facut!`` De aceea, i -a
pus numele Peret (Spartura).
GEN 38:30 In urma a iesit fratele lui, care avea firul ros la mina; de aceea, i-au pus numele Zerah (Caramiziu). Iosif
in Egipt.

Ezechiel 23 – “Sfanta Biblie”, o alta dovada, dar pe care v-o lasam ca tema pentru
acasa.
INCEST ONORAT
Nu vrem sa va plictisim cu detalii. Dar sfarsitul Genezei 38, abunda in detalii despre
nasterea si lupta celor doi gemeni in a cobori. Evreii au fost foarte meticulosi in a
inregistra prima lor nastere, si care-i invingatorul din aceasta cursa: sunt “PERET si
ZERAH a lui Tamar de la Iuda.” Care este morala acestui episod? Va amintiti de Er
si Onan? Cum Dumnezeu i-a distrus pentru numeroasele lor pacate si de lectia care am
invatat-o de fiecare data a fost “ADMONESTARE”. In care dintre categoriile din
clasificare lui Timotei putem incadra incestul lui Iuda si progeniturile sale ilegitime?
Toate aceste personaje vor fi onorate in “ Cartea lui Dumnezeu” pentru bastarditatea
lor. Ei devin bunicii si bunicile pentru unicul fiu nascut al lui D-umnezeu (vezi Matei
1) In fiecare versiune a Bibliei Crestinii au modificat scrierea numelor personajelor
Vechiului Testament (din Genaza 38), transformandu-i in noi personaje in Noul
Testament (din Matei 1), pentru a merge pe alta pista. Din PERET in VT in FARES in
NT si din ZERAH in VT in ZARA in NT. Dar unde-i morala? D-zeu i-l
binecuvanteaza pe Iuda pentru incestul sau! Daca faci “pacate” (Er) D-zeu te va ucide,
daca arunci “samanta” (Onan) D-zeu te va ucide, dar o nora (Tamar) care din
razbunare culege “samanta” socrului ei (Iuda) este iertata. In ce categorie vor plasa
Crestinii aceasta “onoare” din “Cartea lui Dumnezeu”? Putem incadra in:
1. DOCTRINA?
2. ADMONESTARE?
3. CORECTIE? sau

4. INDRUMARE SPRE NEPRIHANIRE?
Intrebati-l pe acel predicator care vine si-ti bate la usa – acel profesionist. Chiar merita
un premiu daca iti poate da o explicatie pentru raspunsul corect. Nu s-a nascut inca
acel care sa poata da o explicatie pentru aceasta murdarie, pornografie ce s-ar incadra
intr-una din categoriile lui Timotei. Dar totusi un titlu trebuie sa aiba; si nu poate fi
altul decat – “PORNOGRAFIE”!
George Bernard Shaw spune: "CEA MAI PERICULOASA CARTE (Biblia) DE PE
GLOB TREBUIE SA FIE TINUTA SUB CHEIE.” Tineti Biblia departe de copii. Dar
cine sa-i urmeze sfatul? – si nu este unul dintre acei “Nascuti iarasi”; o secta religioasa
Crestina care incearca sa-i combata pe cei din “Cultul sinuciderii.”
Daca ar fi fost o carte a cultului musulman sau hindus, s-ar fi folosit in atacurile lor de
aceasta, dar asa, sunt neajutorati pentru ca “SALVAREA” lor depinde de aceasta
“Sfanta carte”.

Citind Biblia copiilor, copiilor se pot deschide o serie de oportunitati in a discuta moralitatea sexului
O Biblie necenzurata ar putea primi un mare X din partea cenzorilor.
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FIICELE SEDUCANDU-SI TATAL
Cititi Geneza 19 de la versetul 30 pana la sfarsit si marcati iar cu rosu cuvintele si
frazele pornografice. Nu ezitati si nu amanati! Colorata dvs. Biblie va deveni o
amintire de familie pentru copiii dvs. Sunt deacord cu G. B. Show ca trebuie sa tinem
Biblia sub cheie, dar avem nevoie de aceasta arma cand ne intalnim cu adversarii
crestini. Profetul (pbal) Islamului spunea ca razboiul e o strategie si strategia necesita
sa-ti folosesti toate armele. Nu exista ce ne place sau ce nu ne place; este vorba despre
ceea ce suntem obligati sa folosim impotriva acelei “Carti Unice (Biblia) impoptriva
misionarilor care ne bat la usa spunanad: “Biblia spune asta...” “Biblia spune aia…”
Ei vor sa ne schimbam Sfantul nostru Coran cu “Sfanta “ lor Biblie. Aratati-le lor
“Sfintenia” intr-o puritate clara ce nu au vazut-o pana atunci. Vor avea surpriza sa
descopere ceva ce nu au mai vazut niciodata. Ei sunt selectati cu versete selectate
pentru propaganda lor.
Sa continuam: “istoria” ne povesteste deci ca noapte dupa noapte fiicele lui Lot si-au
sedus tatal beat cu nobilul (?) scop de a culege “samanta” tatalui lor. “Samanta”

figureaza foarte des in aceasta “Carte Sfanta” de 47 de ori doar in Cartea numita
Geneza!
Geneza 19:30-36. Lot a iesit din Toar si a ramas pe munte …. a locuit intr-o pestera, cu

cele doua fete ale lui. Cea mai mare a zis celei mai tinere: ‘Tatal nostru este batran; si
nu nu mai este nici un barbat in tinutul acesta, ca sa intre la noi, dupa obiceiul tuturor
tarilor. Vino, sa punem pe tatal nostru sa bea vin, si sa ne culcam cu el, ca sa ne
pastram samanta prin tatal nostru.’ Au facut dar pe tatal lor de a baut vin in noaptea
aceea; si cea mai mare s’a dus si s’a culcat cu tatal ei. El n’a bagat de seama nici cand
s’a culcat cu ea, nici cand s’a sculat. A doua zi, cea mai mare zis celei mai tinere:
‘Iata eu m-am culcat in noaptea trecuta cu tatal meu; haidem sa-i dam sa bea vin si in
noaptea aceasta, si du-te de te culca si tu cu el, ca sa ne pastram samanta prin tatal
nostru.’ Au dat tatalui lor de a baut vin si in noaptea aceea; apoi cea mai tanara s-a dus
si s’a culcat cu el. El n’a bagat de seama nici cand s’a culcat cu ea, nici cand s’a sculat.
Cele doua fete ale lui Lot au ramas astfel insarcinate de tatal lor. In urma acestor relatii
incestuoase, au aparut “Amonitii” si “Moabitii” pentru care D-zeul lui Israel a avut o
ingaduinta speciala. 37-38 Cea mai mare a nascut un fiu, caruia i’a pus numele de
Moab; el este tatal Moabitilor din ziua de azi.Cea mai tanara a nascut si ea un fiu,
caruia i’a pus numele de Ben-Ammi: el este tatal Amonitilor din ziua de azi. Mai
tarziu, tot din Biblie aflam ca evreilor li s-a ordonat de catre acelasi D-zeu ingaduitor
sa MACALAREASCA pur si simplu Palestinienii – barbati, femei, copii. “i-ai izgonit,
i-ai nimicit si s-au asezat in locul lor…I-am nimicit cu desavarsire; barbati, femei,
prunci si n-am lasat sa scape nici unul macar.” Deuterom 2:19 Nici copacii si nici
animalele nu au fost crutate, dar Amonitii si Moabitii nu care cumva sa fie “chinuiti
sau zdruncinati”, caci ei sunt seminte ale lui Lot.
Nici o persoana decenta nu ar putea citi seducerea lui Lot mamei sale sau fetei, nici
macar logodnicei (daca-i femeie curata si cu bun simt)!
Cititi din nou Ezechiel 23; veti sti ce culoare sa folositi. Urgiile celor doua surori,
Ohola si Oholiba precum si detaliile sexuale aduc rusine acestei “Carti Sfinte”. Roagal pe acest vizitator Crestin in care din categoriile lui Timotei putem incadra aceasta
povestire? Acaste lucruri desigur ca nu-si au locul in orice “Carte a lui Dumnezeu”.
EZE 23:1 Cuvintul Domnului mi -a vorbit astfel:
EZE 23:2 ,,Fiul omului, erau doua femei, fiice ale aceleiasi mame.
EZE 23:3 Ele au curvit in Egipt, au curvit in tinereta lor; acolo le-au fost strins titele, acolo le -a fost atins sinul
fecioresc.
EZE 23:4 Cea mai mare se chema Ohola, si sora ei Oholiba. Erau ale Mele, si au nascut fii si fiice.`` Ohola este
Samaria; Oholiba este Ierusalimul.
EZE 23:5 Ohola nu Mi -a fost credincioasa; s'a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, dupa Asirieni, vecinii ei,
EZE 23:6 imbracati cu stofe vapsite in albastru, dregatori si capetenii, toti tineri si placuti, calareti calari pe cai.
EZE 23:7 Ea a curvit cu ei, cu toata fruntea copiilor Asiriei; s'a spurcat cu toti aceia pentru cari umbla nebuna, s'a
spurcat cu toti idolii lor.
EZE 23:8 Nu s'a lasat nici de curviile ei din Egipt, caci acestia se culcasera cu ea din tinereta ei, ii atinsesera sinul

fecioresc, si isi varsasera curviile peste ea.
EZE 23:9 De aceea, am dat -o in minile ibovnicilor ei, in minile copiilor Asiriei, pentru cari se aprinsese de dragoste.
EZE 23:10 Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii si fiicele, si pe ea au ucis -o cu sabia, de i s'a dus vestea printre
femei, dupa judecatile facute de ei asupra ei.
EZE 23:11 Sora ei Oholiba a vazut lucrul acesta, si a fost mai fara friu, de cit ea in patima ei; si a intrecut pe soru-sa
in curvii.
EZE 23:12 Ea s'a aprins de dragoste dupa copiii Asiriei, dupa dregatori si capetenii, vecinii ei, imbracati in chip
stralucit, calareti calari pe cai, toti tineri si placuti.
EZE 23:13 Am vazut ca se spurcase, intocmai ca cea dintii din amindoua.
EZE 23:14 Ea a mers chiar mai departe in curviile ei. A zarit pe ziduri niste zugraveli de barbati, niste icoane de
Haldei zugraviti cu coloare rosie,
EZE 23:15 cu briie imprejurul coapselor lor, cu turbane de felurite colori pe cap, toti avind infatisarea unor viteji,
dupa felul Babilonenilor, a caror tara de nastere este Haldea; si s'a aprins dupa ei,
EZE 23:16 la cea dintii privire, si le -a trimes soli in Haldea.
EZE 23:17 Si copiii Babilonului au venit la ea, in patul de dragoste, si au spurcat -o cu curviile lor. Asa ca ea s'a
spurcat cu ei, si apoi inima i s'a instrainat de ei.
EZE 23:18 Si cind si -a dezgolit ea necuratia, si -a descoperit goliciunea, si inima Mea s'a instrainat de ea, cum se
instrainase si de soru-sa.
EZE 23:19 Dar ea si -a inmultit curviile tot mai mult, gindindu-se iaras la zilele tineretei ei, cind curvea in tara
Egiptului.
EZE 23:20 Ea s'a aprins dupa niste necurati, a caror carne era ca a magarilor, si a caror apropiere era ca a
armasarilor.
EZE 23:21 Astfel, ti-ai inoit iaras nelegiuirile tineretei tale, cind Egiptenii iti stringeau titele, din pricina sinului tau
fecioresc.
EZE 23:22 Deaceea, Oholiba, asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Iata ca atit impotriva ta pe ibovnicii tai, de cari tiai instrainat inima, si -i aduc din toate partile impotriva ta:
EZE 23:23 pe Babiloneni si pe toti Haldeii, capitani, voivozi si domni, si pe toti copiii Asiriei impreuna cu ei, tineri
si placuti, toti dregatori si capetenii, oameni vestiti, toti calari pe cai.
EZE 23:24 Ei vin impotriva ta cu arme, cara si roti, si cu o multime de popoare. Cu scut, pavaza si coifuri,
inainteaza de toate partile impotriva ta. Lor le incredintez judecata, si te vor judeca dupa legile lor
EZE 23:25 Te fac sa-Mi simti gelozia, si se vor purta cu urgie cu tine. Iti vor taia nasul si urechile, si saminta ta va
cadea lovita de sabie. Iti vor lua fiii si fiicele, si ce-ti va mai raminea, va fi mincat de foc.
EZE 23:26 Te vor desbraca de haine, si vor lua podoabele scumpe cu cari te gatesti.
EZE 23:27 Voi pune astfel capat nelegiuirilor tale si curviilor tale din tara Egiptului. Asa ca nu-ti vei mai indrepta
privirile spre ei, si nu te ve mai gindi la Egipt.
EZE 23:28 Caci asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Iata, te dau in minile acelora de cari ti s'a instrainat inima.
EZE 23:29 Se vor purta cu ura cu tine; iti vor ridica toate bogatiile, si te vor lasa goala, goala de tot. Rusinea
necuratiilor tale se va descoperi, rusinea nelegiuirilor si curviilor tale.
EZE 23:30 Lucrurile acestea ti se vor intimpla, pentruca ai curvit cu neamurile, pentruca te-ai spurcat cu idolii lor.
EZE 23:31 Ai mers pe calea sorei tale, deaceea, si Eu iti pun potirul ei in mina.
EZE 23:32 Asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Vei bea potirul sorei tale, cel larg si adinc; vei ajunge de ris si de
batjocura. Incape mult in el!
EZE 23:33 Te vei umplea de betie si durere; caci potirul sorei tale Samaria este un potir de groaza si spaima!
EZE 23:34 Il vei bea si il vei goli, ii vei roade cioburile, si-ti vei sfisia titele. Caci Eu am vorbit, zice Domnul,
Dumnezeu.``
EZE 23:35 Deaceea asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Pentruca M'ai uitat, pentruca M-ai aruncat la spate-ti,
poarta-ti si tu acum pedeapsa nelegiuirilor si curviilor tale.``
EZE 23:36 Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, vrei sa judeci pe Ohola si Oholiba? Pune-le inainte uriciunile lor!
EZE 23:37 Ele s-au dedat la preacurvie, si pe minile lor este singe: au preacurvit cu idolii lor; si copiii pe cari Mi -i
nascusera, i-au trecut prin foc in cinstea lor, ca sa -i manince!
EZE 23:38 Afara de aceasta iata ce Mi-au mai facut: Mi-au spurcat Locasul cel sfint in aceias zi, si Mi-au pingarit
Sabatele.
EZE 23:39 Caci dupace si-au jertfit copiii la idolii lor, tot in ziua aceea s'au dus si in Locasul Meu cel sfint, ca sa -l
spurce. Iata ce au facut in Casa Mea.
EZE 23:40 Au umblat chiar dupa oamenii, cari veneau de departe, le-au trimes soli, si iata ca ei au venit. Pentru ei
te-ai scaldat tu, te-ai sulemenit la ochi, si te-ai gatit cu podoabele tale;

EZE 23:41 ai sezut pe un pat maret, inaintea caruia era intinsa o masa, pe care ai pus tamiia si untdelemnul Meu.
EZE 23:42 S'au auzit strigatele unei multimi vesele; si cu multimea aceasta de oameni de rind au adus niste betivi
din pustie, cari au pus bratari in minile celor doua surori si mindre cununi pe capetele lor.
EZE 23:43 Am zis atunci cu privire la curva cea batrina: ,,Si acum isi va urma ea oare curviile, si tot vor mai veni la
ea?``
EZE 23:44 Si au venit la ea cum vin la o curva; asa s'au dus la Ohola si Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
EZE 23:45 De aceea oamenii fara prihana le vor osindi, cum se osindesc femeile preacurve, cum se osindesc cele ce
varsa singe; caci sint prea curve, si au singe pe mini.
EZE 23:46 Caci asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Voi aduce impotriva lor o multime de gloata mare, si le voi da
prada chinului si jafului.
EZE 23:47 Adunarea le va ucide cu pietre, si le va dobori cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii si fiicele lor, si le vor
arde casele cu foc.
EZE 23:48 Voi face astfel sa inceteze nelegiuirea in tara; ca toate femeile sa ia invatatura, si sa nu mai faca o
nelegiuire ca a voastra!
EZE 23:49 Vi se va rasplati astfel nelegiuirea, si veti purta pacatele savirsite cu idolii vostri, si veti sti ca Eu sint
Domnul, Dumnezeu!``

Al-Haj A.D. Ajijola in cartea sa — "The Myth of the Cross"/ “Mitul Crucii” ne
ofera o minunata expunere cu privire la falsurile din Biblie ca de exemplu cel al
Crucificarii, pe scurt a intregii Crestinatati.

CAPITOLUL NOUA
GENEALOGIA LUI ISUS
Sa vedem acum ce au facut parintii Crestinatatii cu incestele progenituri din vechiul
Testament si cum le-au pus in spatele lui Isus in Noul Testament. Pntru un om fara
nici un arbore genealogic, au avut grija sa faca ei unul. Si ce mai genealogie! Sase
adultere si progenituri din incest sunt puse pe spatele acestui om Sfant al lui D-zeu.
Barbati si femei ce ar fi trebui omorati cu pietre dupa legea lui D-zeu dupa cum I-a
relevat lui Moise iar mai tarziu sa fie ostracizati si inlaturati din casa lui D-zeu
generatii intregi: “Cel nascut din curvie sa nu intre in adunarea Domnului, nici chiar al
zecelea neam pe vecie sa nu intre in adunarea Domnului.” Deuterom 23:2
STRAMOSII
De ce D-zeu a trebuit sa-i dea un “tata”- Iosef pentru “fiul sau” Isus? De ce stramosi
atat de josnici? “Aici este toata frumusetea” spune predicatorul. “Dumnezeu i-a
iubit atat de mult pe pacatosi incat nu a dispretuit sa dea asemenea progenituri
pentru Fiul Lui.”

DOAR DOI AUTORIZATI
Dintre cei patru autori ai Evangheliilor, D-zeu a inspirat doar pe doi dintre ei sa
inregistreze genealogia “fiului lui”. Pentru a va fi mai usor in a compara “bunicii si
strabunicii” lui Isus in cele 2 liste “inspirate” am cules doar numele fara alta vorbe in
plus. Intre David si Isus, D-zeu l-a inspirat pe Matei sa inregistreze doar 26 de
stramosi pentru “fiul lui”. Dar Luca, deasemenea “inspirat” relateaza 41 de stramosi
pentru Isus. Singurul nume comun in cele doua liste intre David si Isus este
Iosef ”Isus … era cum se credea fiul lui Iosif…”. Luca 3:23, dar dupa cum se vede “se
credea”. Se observa cu usurinta ca intre cele doua liste este o grosolana contradictie.
Putea cele doua liste sa fie inspirate de aceeasi sursa, D-zeu?

GENEALOGIA DE LA DAVID LA ISUS

PROFETIA S-A INDEPLINIT?

Matei si Luca au exgerat atunci cand l-au facut pe Regele David primul stramos al lui
Isus, din cauza unei false notatii in care Isus ar fi stat pe “Tronul tatalui sau David”
(Acts 2:30). Evangheliile au dezamagit pentru neindeplinirea acestei profetii spunandune ca in loc de Isus a fost Pontius Pilate, Guvernatorul Roman, un pagan care s-a
instalat in Tronul lui David si condamnandu-l pe Isus la moarte. “Nu face nimic”
spune Evanghelistul “daca nu a fost la prima venire, va fi la cea dea doua cand isi
va indeplini profetia ca si multe altele pe langa aceasta.”
Matei 1:6 spune ca Isus a fost fiul lui David prin SOLOMON, dar Luca 3:31 spune ca
a fost fiul lui David prin NATHAN. Cineva trebuie sa fie specilist in Genealogie sa ne
spuna fara a apela la figuri de imaginatie SF cum samanta lui David a ajuns la mama
lui Isus pe cele doua cai Solomon si Nathan in acelasi timp! Noi stim cu totii ca
amandoi autorii spun minciuni de neconfundat, pentru ca Isus a fost in mod miraculos
creat fara interventia unui barbat.
PREJUDECATI
Pe cat de simpla este logica, pe atat Crestinul este implicat emotional incat este greu sa
treaca peste aceste prejudecati. Sa-i mai dam un singur exemplu, unul obiectiv.
Stim din istorie ca Muhammad profetul Islamului, a fost fiul lui Avraam, prin fiul sau
ISMAEL; asa ca daca vine un “scriitor” inspirat si incearca sa sustina ca Muhammad
este fiul lui Avraam prin ISAAC, il vom considera fara intarziere drept mincinos,
pentru ca samanta lui Avraam nu putea sa ajunga la Amina (mama profetului) prin
Isamael si Isaac deodata! Diferenta intre genealogia celor doi copii al lui Avram este
diferenta intre EVREI si ARABI.
In cazul lui Muhammad, stim ca oricine ne spune ca Isaac este la originea profetului
este un mincinos. Dar in cazul lui Isus, amandoi Matei si Luca sunt suspecti. Pana
cand Crestinii sa decida care sunt stramosii pe care-i prefera pentru “dumnezeul” lor,
amandoua Evangheliile trebuiesc respinse. Crestinatatea si-a ros nu numai unghiile dar
si dintii cu aceasta genealogie in ultimii 2000 de ani, incercand sa rezolve misterul.
Inca nu s-au dat batuti; admiram perseverenta. Ei tot mai spera ca “timpul sa rezolve
problema”. Poate ca in urmatorii 2000 de ani?!
“SUNT PUSE INDISCUTIE UNELE CONTRADICTII PE CARE TEOOGISTII NU
LE-AU REZOLVAT INCA PENTRU SATISFACTIA ATEILOR. SUNT
DIFICULTATI IN TEXT CU CARE INVATATII INCA SE MAI LUPTA. DOAR
UN ANALFABET IN CEEA CE PRIVESTE INVATATURILE BIBLIEI AR
CONTRAZICE ACESTE PROBLEME, CA SI ALTELE DEASEMENEA.” "The
Plain Truth," Iulie 1975.

EVANGHELIILE
Sa vedem ce l-a “inspirat” sa-i povesteasca “prea alesului Teofil” povestea lui Isus. El
ne spune in mod deschis ca a urmat pasii facuti de ceilalti care au fost mai putin
calificati decat el insusi, si ca a avut temeritatea de a contabiliza inregistrarile cu
privire la eroul sau Isus. E a facut asat pentru ca “AM GASIT SI EU CU CALE…SA
TI LE SCRIU IN SIR”. Iata justificarea sa pentru toti predecesorii lui.

EVANGHELIA DUPA LUCA 1:1
1. Fiindca multi s-au apucat sa alcatuiasca o istorisire amanuntita despre
lucrurile care s’au petrecut printre noi,
2. dupa cum ni le-au incredintat cei ce le-au vazut cu ochii lor de la inceput, si au
ajuns slujitori ai Cuvantului,
3. am gasit si eu cu cale prea alesule Teofile, dupa ce am facut cercetari cu
deamanuntul asupra tuturor acestor lucruri dele obirsia lor, sa ti le scriu in sir
unele dupa altele,
4. ca sa le poti cunoaste astfel temeinicia invataturilor, pe care le-ai primit prin
viu grai. Luke 1:1-4
J. B. Phillips afirma in introducerea “Evangheliei dupa Sfantul Luca —”CU
AFIRMATIILE FACUTE CHIAR DE LUCA SUNTEM SIGURI CA A COMPARAT
MATERIALUL EXISTENT, DAR SE VEDE CA A AVUT ACCES LA UN BUN
MATERIAL ADITIONAL, SI SE POATE DEPISTA USOR SURSELE DIN CARE
ACESTA S-A INSPIRAT.” Si mai puteti numi aceata Cuvantul lui Dumnezeu?
Cine este autorul “Evangheliei dupa Sfantul Ioan?” Nici D-zeu dar nici Sf. Ioan! Iata
declaratiile din Enanghelia dupa Ioan.
21:24. Ucenicul acesta este cel ce advereste aceste lucruri, si care le-a scris. Si
stim ca marturia lui este adevarata.
21:25. Mai sunt melte alte lucruri, pe care daca s’ar fi scris cu deamaruntul, cred
cred ca nici chiar in lumea aceasta n’ar fi putut incapea cartile care s’ar fi scris.
Amin.

19:35 Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a vazut: marturia lui este adevarata,
si el stie ca spune adevarul, pentru ca voi sa credeti.
Cine este “cel ce adevereste” si cine suntem aceia care “stim” Putea fi gradinarul care
sa fi ajuns acolo din greseala sau putea sa fie cel de-al paisprezecelea om la “Cina cea
de Taina”; amandoi sunt Ioan – este un nume popular printre Evrei si Crestini chiar si
pana in zilele noastre. Nici unul nu se pare ca ar fi fost autorul Evangheliei dupa Ioan;
este produsul unor maini anonime.
AUTORII
Dati-mi voie sa inchei cu acesti “autori” cu un verdict dat de 32 de invatati si 50 de
uniuni episcopale. Dumnezeu a fost eliminat din cursa autorilor cu mult timp in urma.
In VRS a lui "Collins," valoroasele note sunt se gasesc la sfarsit. Ce spus invatatii
despre "AUTORUL": "Una dintre cele ‘cinci carti ale lui Moise’.” Notam faptul ca
cuvintele "cinci carti ale lui Moise" sunt scrise intre ghilimele facand ca publicul sa
inteleaga faptul ca Moise a fost autorul lor – dar cei 32 de invatati stiu mai bine, si nu
se lasa pacliti de aceste ghilimele intre ghilimele.
Cine este autorul Cartii "JUDECATORII?" Raspunsul: "Posibil Samuel."
Cine este autorul Cartii "IOSUA?" Raspunsul: "Marea majoritate acreditata lui
Iosua."
Cine este autorul Cartii "CARTII?" Raspunsul: "Nu este complet definit" si asa
mai departe…

CARTILE BIBLIEI

GENEZA
AUTOR Una dintre cele “cinci carti ale
lui Moise”.

I CRONICI

EXODUL
AUTOR General creditat lui Moise.

II CRONICI
AUTOR. Probabil colectat si editat de Ezra.

LEVITICUL
AUTOR General creditat lui Moise.

EZRA
AUTOR. Probabil scris sau editat de Ezra.

NUMERI
AUTOR General creditat lui Moise.

ESTERA
AUTOR. Necunoscut.

DEUTEROMUL
AUTOR General credited to Moise.

IOV
AUTOR. Necunoscut.

IOSUA
AUTOR. Marea parte creditat lui Iosua.

PSALMI
AUTOR. In principal David, dar sunt si alti
autori.

JUDECATORI
AUTOR. Posibil Samuel,
RUT
AUTOR. Nedefinit pana acum, posibil
Samuel.
I SAMUEL
AUTOR. Necunoscut.
II SAMUEL

AUTOR. Necunoscut, probabil colectat si
editat de Ezra.

ECLESIASTUL
AUTOR. Nesigur, dar in mare atribuit lui
Solomon.
ISAIA
AUTOR. In principal creat de Isaia. Partial se
poate sa fi fost si alti autori.
JONAH
AUTOR. Necunoscut.

AUTOR. Necunoscut.

HABACUC

I IMPARATI

AUTOR. Nimic nu se stie despre locul sau
data nasterii.

AUTHOR. Necunoscut.
II IMPARATI
AUTOR. Necunoscut.

Lista este preluata din Versiunea Revizuita Standard Collins' R.S.V. 1971. Pg
12-17.

Si asa lista continua. Autorii acestor carti anonime sunt deasemenea
“NECUNOSCUTI” sau sunt “PROBABILI” sau “IN MARE” sau chiar “ALTI
AUTORI”. De ce este D–zeu invinuit despre acest fiasco? Atotputernicul D-zeu nu a
asteptat 2000 de ani ca episcopii sa ne spuna ca nu exista nici un autor pentru pacatele,
mandria, incaierarile, geloziile, enormitatile, prejudecatile lor. A spus deschis ceea ce
au facut:

“Dar vai acelora care plasmuiesc Sciptura cu mainile lor si spun: ‘Aceata este de
la Allah’ pentru a dobandi un pret de nimic (adica simbrie) Vai pentru ceea ce

mainile lor au scris, si vai lor pentru ceea ce agonisesc!” Sfantul Qur’an Sura
Baqara 2:79
Ar fi trebuit sa incepem si sa sfarsim cu un verset Qur’anic aceasta brosura cu
satisfactia ca D-zeu Atotputernic a dat un verdict pentru subiectul “Este Biblia
Cuvantul Lui Dumnezeu?”, dar am vrut sa dam Crestinilor oportunitatea de a studia
subiectul in mod obiectiv; ingaduind credinciosului Crestin si Cartii lor “Sfinte” sa
marturiseasca pentru judecata lor “mai buna”.

Dar in legatura cu Sfantul Qur’an? Este Qur’anul Cuvantul lui D-zeu? Veti afla
raspunsul in: "AL'QUR'AN — The Miracle of Miracles"
EPILOG
Cititorul poate fi de acum convins – daca a fost cu mintea deschisa, ca Biblia nu este
ceea ce se pretinde a fi de catre protagonistii crestinatatii.
De aproape patru (la data scrierii brosurii) decade oamenii ma tot intrebau cum de am
atatea cunostiinte profunde despre Biblie si Crestini.
Sincer vorbind prezenta mea pozitie de specialist in Iudaism si Crestinism nu este
voluntara; am fost fortat sa devin ceea ce sunt.
PROVOCARILE DE INCEPUT
Era in 1939 – lucram pe post de bibliotecar la Misiunea Adams langa Seminarul
Crestin cu acelasi nume – ce pregatea predicatori si preoti; asa ca eu si cu ceilati tineri
lucratori musulmani eram tinta tinerilor aspiranti la haina preotesca. Nu trecea o zi ca
sa nu fim hartuiti eu sau fratii mei de breasla, inghitind insultele lor despre Islam,
Sfantul Coran si Profetul sau (pbal).
Fiind un tanar sensibil – la 20 de ani petreceam nopti intregi in lacrimi, nefiind in stare
sa apar cea ce-mi era mai drag in viata – profetul Muhammad (pbal).
Am inceput sa studiez Qur’anul, Biblia si alta literatura. Descoperirea cartii
"IZHARUL HAQ" a fost punctul de cotitura al vietii mele. Dupa scurt timp am fost
in stare sa discut cu Misionarii da la Colegiul Adams si sa le dau de gandit in mod
serios, in acelasi timp capatand un respect deosebit pentru Islam si profetul
Muhammad (pbal).
MUSLIMANII SUB UN ATAC CONSTANT

Ma tot intreb de ce tot mai multi musulmani sunt atacati constant de catre
Evanghelistii Crestini ce merg din usa in usa si care desi este musafir, arunca in fata
diverse remarci la adresa credintei musulmanului.
M-am hotarat deci sa aduc musulmanilor dreptul da a se apara si deasemenea a se
inarma cu suficiente cunostiinte impotriva Evanghelistilor care insulta Islamul si
trimisul lui Allah. Sper sa ofer destula literatura care sa le arate musulmanilor ca nu au
de ce sa se teama de asalturile Crestinilor.
Lectura este deasemenea o invitatie pentru Crestini de a afla adevarul precum si
manipularile ce s-au petrecut in invataturile lui Isus.
ATACUL NU ESTE NOU
Misionarii Crestini de sute de ani provoaca musulmanii dar multe dintre aceste
provocari si-au gasit raspunsul sau in parte sunt rezolvate. Poate cu ajutorul lui Allah,
si prin contributia mea, se va putea raspunde la provocarile celor ce vor sa defaimeze
Islamul. Este de o suprema importanta sa ne putem indeplini obligatia.
O asemenea provocare vine din parte lui Geo G. Harris autorul cartii “Cum sa
convertesti un musulman la Crestinism”. Misionarii incearca sa converteasca
Musulmanii din China intr-un mod arogant, intr-o maniera de tip Western. “TEORIA
SI INSTRUCTIUNILE CORUPTIEI”.
"AM AJUNS LA CEA MAI SERIOASA ACUZATIE CARE LUMEA
MUSULMANA O ADUCE SCRIPTURII NOASTRE CRESTINE. SUNT TREI
ASPECTE ALE ACESTEI ACUZATII.
1. Scriptura Crestina a fost atat de mult schimbata si alterata iar aceasta se specifica
si in Qur’an. Aceasta se poate combate/raspunde punand urmatoraele intrebari: De
unde au venit aceste schimbari sau alterari? Poti sa obtii o copie a adevaratei Biblii
asfel ca sa pot sa o compar cu a mea? Care este data aproximativa in Biblia nealterata
era in circulatie?
2. Evangheliile noastre au suferit modificari importante. Urmatoarele cinci intrebari
avem dreptul sa le punem:
(a) Afost aceasta coruptie sau alterare intentionata?
(b) Poti sa-mi arati in Biblia mea un asemenea pasaj?
(c) Cum era scris pasajul in original?

(d) Cand, cine, cum, sau de ce a fost corupta sau alterata?
(e) A adus o asemenea modificare la schimbarea sensului textului?
3. Evangheliile au fost “falsificate” de la originalul Injeel; ele fiind lucratura
omului si nu originalul care a fost de la Isus. O mica chestionare va scoate la iveala
faptul ca Musulmanul isi aduce acuzatiile bazat pe o totala ignoranta fata de Biblie sau
Noul Testament, care a existata in trecut sau care acum in prezent.
INAINTE DE A TRECE LA CEALALTA JUMATATE A CURSULUI NOSTRU
REAMINTIM CA IMPORTANT ESTE CA CA CEL CARE PROTESTEAZA SAU
SE CEARTA DORITOR SA PATRUNDA IN AMANUNTE TREBUIE SA-L
FORTAM SI SA-L INVATAM DIN SCRIPTURA NOASTRA, POATE CA
EFORTURILE NOASTRE VOR AVEA UN REZULTAT POZITIV SI NU
NEGATIV.”
AU MUSULMANII RASPUNSUL?
Nu au Musulmanii chiar nici un raspuns la aceste intrebari? Daca ai citit cu atentie
aceasta brosura vei admite ca Geo G. Harris nu are baze pe ce sa se sustina. Am
fost capabil sa ofer aceste pagini cu suport din Biblie pentru a contrazice afirmatiile
sale.
La pg. 16 Geo G. Harris in cartea sa ii invata pe camarazii sai Misionari o regula de
baza:
“In acest capitol ne referim la intrebarea pusa in legatura cu autenticitatea Scripturilor
noastre; iar inainte de a ne apara, trebuie sa cerem acestuia sa aduca dovezile
acuzatiilor sale. Deci sa nu uitam ca SARCINA DE A DUCE DOVEZI RAMANE
MUSULMANULUI.”
Slava Lui Allah, dupa 40 de ani de dispute cu Crestinii in ceea ce priveste
autenticitatea Bibliei, am fost capabil sa castig intr-o zi.
Retineti – noi musulmanii nu mergem din usa in usa pledand pentru religia noastra.
Contrar, cateva culte Crestine abuzeaza de ospitalitatea noastra, disturbandu-ne pacea
incercand sa obtina unele avantaje in fata bietului musulman.
Cei care se tem sa apere adevarul cand sunt provocati de catre Crestini care intrec
masura insultand Profetul Muhammad (pbal)ar trebui sa-si revizuiasca Eemanul.

Aceste lecturi pot oferi posibilitatea musulmanului de a respinge hartuielile neasteptate.
Deasemenea ele vor restaura demnitatea musulmanului ce a fost defaimat de catre
insinuarile Crestinilor; intrebati-l pe bietul musulman din Chatsworth, Hanover Park
or Riverlea care este tinta acestor atacuri.
Daca acesta mica contributie “Este Biblia Cuvantul Lui Dumnezeu?” a gasit un loc
in casa musulmanului si-i serveste ca armura impotriva acestor Misionari, eforturile
mele atunci vor fi rasplatite.
O mare rasplata ar fi daca macar unul dintre discipolii lui Isus (pacea asupra lui) ne-ar
fi condus catre adevar, indepartand falsurile.

Pentru Allah Atotputernicul caruia Ii inchin rugaciunile mele si multumirile
mele pentru pentru faptul ca m-a ghidat, iar toate eforturile mele sunt pentru
El.

