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Докази да је ова Библија препуна 

противречности, грешака и искривљивања 

Довољно је споменути следеће две мисли из 

приче о ковчегу наведене у Првој књизи Самуиловој 

(6:13 и 19): 

"(13) А Вет - Семешани жњаху пшеницу у 

долини, и подигавши очи своје видеше ковчег, и 

обрадоваше се видевши га. (19) Али поби Господ 

неке између Вет - Семешана који загледаше у 

ковчег Господњи, и поби из народа педесет хиљада 

и седамдесет људи. И плака народ што га Господ 

удари великом погибљу.“ 

И ова вест је, у то нема сумње, нетачна. Адам 

Кларк је, након оповргавања ове вести, рекао: 

"Хебрејски текст је у већини случајева извитоперен. 

Или су му неке речи одузете или придодате. Речи 

"педесет хиљада" су дописане, или грешком или 

намерно, јер је немогуће да једно мало село има 

толики број становника и да тако велик број људи у 

исто време жање жито, а још је апсурдније да педесет 

хиљада људи истовремено види ковчег постављен на 

камену у сред њиве." 



У латинској верзији су наведене ове речи: "... 

седамдесет поглавара и педесет хиљада обичног 

народа." У грчком, као и хебрејском издању: "... 

педесет хиљада и седамдесет људи из народа". На 

сирском и арапском језику:"... пет хиљада седамдесет 

људи." Код историчара Јосифа1 само: "седамдесет 

особа." Неки истакнути свештеници су споменули и 

неке друге бројеве. Ове међусобне искључивости нам 

јасно потврђују да се овде, заиста, десило 

искривљивање - додавањем или избацивањем нечега. 

Хенри и Скот у своме коментару сматрају 

невероватним да становници једног малог села 

толико згреше и буду кажњени тако суровом казном, 

па су посумњали у истинитост вести. 

Размотре ли се изјаве ових коментатора 

Библије видеће се како су овај догађај сматрали 

немогућим, а вести о њему су порекли и признали 

грешку и намерно искривљивање повећавањем броја 

или његовим смањивањем. 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 

                                                           
23Јосиф Флавије (лат. Flavius Iosephus; Јерусалим, рођ. 37. или 38 - умро после 

100) је био јеврејски војсковођа, историчар и писац. 



 


