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Докази да је ова Библија препуна 

противречности, грешака и искривљивања 

У Јеванђељу по Матеју (12:3-4): 

"(3) А Он рече им: Нисте ли читали шта 

учини Давид кад огладне, он и који беху с њим? (4) 

Како уђе у кућу Божју, и хлебове постављене 

поједе, којих није ваљало јести њему ни онима 

што су били с њим, него самим свештеницима.“  

А сличан навод постоји и у Јеванђељу по Луки 

(6:3-4). А у Јеванђељу по Марку (2:25-26): 

„(25) А Он рече им: Нисте ли никад читали 

шта учини Давид кад му би до невоље и огладне с 

онима што беху с њим? (26) Како уђе у Божју кућу 

пред Авијатаром поглаваром свештеничким и 

хлебове постављене поједе којих не беше слободно 

никоме јести осим свештеницима, и даде их онима 

који беху с њим?“ 

Речи: "и који беху с њим", "ни онима што су 

били с њим", и "и даде их онима који беху с њим" су 

све нетачне изјаве зато што је Давид, нека је мир над 

њим, тада био сам. 



Исто тако су погрешне и следеће речи: "пред 

Авијатаром поглаваром свештеничким" зато што се 

велики свештеник коме је побегао Давид, нека је мир 

на њега, звао Ахимелех. Ове грешке се откривају 

враћањем основи приче у Првој Самуиловој Књизи 

(21:1-9): 

„(1) Тада Давид дође у Нов к Ахимелеху 

свештенику; а Ахимелех се уплаши и истрча пред 

Давида, и рече му: Зашто си сам, и нема никога с 

тобом? (2) А Давид рече Ахимелеху свештенику: 

Цар ми нешто заповеди, и рече ми: Нико да не 

дозна зашто те шаљем и шта сам ти заповедио. А 

слуге сам оправио у то и то место. (3) Него шта 

имаш при руци? Дај ми пет хлебова, или шта 

имаш. (4) А свештеник одговори Давиду и рече: 

Немам при руци обичног хлеба; него има светог 

хлеба; али јесу ли се момци чували од жена?  (5) А 

Давид одговори свештенику и рече му: Није било 

жена код нас ни јуче ни ономадне, откако сам 

пошао, и судови су у момака били свети. А ако би 

пут и нечист био, осветиће се данас судовима. (6) 

Тада му даде свештеник хлебове свете, јер не беше 

хлеба осим хлебова постављених, који беху узети 

испред Господа да се поставе хлебови топли онај 

дан кад се они узеше. (7) А онде беше онај дан 

један од слуга Саулових бавећи се пред Господом, 



коме име беше Доик Идумејац, старешина над 

пастирима Сауловим. (8) И Давид рече Ахимелеху: 

Имаш ли ту какво копље или мач? Јер ни мача 

свог ни оружја не понесох, јер ствар царева беше 

хитна. (9) А свештеник рече: Овде је мач Голијата 

Филистејина, ког си убио у долини Или, увијен у 

платно иза оплећака; ако хоћеш, узми га, јер 

другог осим њега нема овде. А Давид рече: Таквог 

више нема, дај ми га.“ 

Због тога је госп. Џевил у својој књизи написао 

да се овде ради о грешци, искривљавању 

придодавањем, а у томе су га подржали и остали 

научници. 

 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 

 


