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Докази да је текст искривљен мењањем, 

додавањем или одузимањем 

У књизи Поновљени закон (3:14) се каже: 

„Јаир син Манасијин узе сав крај арговски 

до међе гесурске и махатске; и прозва Васанску 

својим именом: села Јаирова до данашњег дана.“ 

Читав овај одломак није Мојсијев говор. Онај 

ко га је изрекао је посигурно живео много времена 

након Јаира сина Манасијина. На то указују његове 

речи "... и прозва Васанску својим именом: села 

Јаирова до данашњег дана". А овакви изрази се 

користе само за давно прошло време. 

Хорн је категорички оспорио могућност да су 

ова два одломка (наведени под бројем 6 и 7) речи 

Мојсија, јер одломак (36:31) поменут у књизи 

Постанак указује на то да је његов аутор живео после 

оснивања јеврејске државе у Палестини, а други 

одломак упућује на закључак да је тај аутор живео 

после доласка јевреја у Палестину. Оба временска 

периода су после Мојсија. Ова два одломка нису 

безначајна, напротив они су тешки терет основном 

тексту књиге, јер да је Мојсије аутор књиге 

Поновљени закон не би рекао: "до дана данашњег". 

Хорн сматра да је ове речи, неколико векова након 



Мојсија, дописао неки од аутора, испод текста, како 

би се знало да име које је томе месту дао Јаир постоји 

и данас. Затим је, у каснијим издањима, овај кратки 

коментар ушао у основни текст. Онај ко сумња у речи 

Хорна нека погледа грчку верзију, па ће се уверити да 

се придодате речи које налазимо у основном тексту 

неких издања налазе у неким другим издањима, али 

као коментар испод текста. Хом признаје да су 

коментатори испод текста у основни текст Књиге 

убачени неколико векова после Мојсија, да би касније 

постали њеним саставним делом. Потом су се 

раширили у позним књигама. Треба ли јачег доказа да 

су њихове књиге биле изложене искривљивању? 

Зато сакупљачи Коментара Хенри и Скот кажу 

да су уметнуте речи попут ових, које је неко од аутора 

унео у основни текст Књиге после Мојсија, биле 

остављене да се не би унео неред у садржај Књиге. 

Цео наведени одломак се не може приписати 

Мојсију. Исти случај је и са реченицом у књизи 

Бројеви (32:41): 

„И Јаир, син Манасијин отиде и узе села 

њихова и прозва их села Јаирова.“  

Међутим, отворимо ли Прву књигу Дневника 

(2:22), суочићемо се са искривљивањем другачије 



природе. Сазнаћемо да Јаир, у ствари, није син 

Манасијин него Сегувов: 

„А Сегув роди Јаира, који имаше двадесет и 

три града у земљи галадској.“ 

Тако се грешка у имену његовог оца десила у 

једној од наведених књига Бројеви и Поновљени 

закон, (а већ је утврђено да су оне, у ствари, уметнуте 

у текст након Мојсија) или пак, у Првој књизи 

Дневника. 

Стога аутори "Речника Свете књиге", 

Штампаног у Америци, Енглеској и Индији кажу: 

"Неке реченице Пет Мојсијевих књига'' јасно указују 

да нису речи Мојсијеве. У њима постоје изрази који 

не одговарају његовом стилу и његовом начину 

говора." Затим су признали да нису у стању утврдити 

ко је ове реченице придодао. 

Сакупљачи Коментара Хенри и Скот кажу да 

се речи „до дана данашњег“ налазе у већини књига 

Старог завета. Пресудили су да је свака реченица 

слична овој, придодата и дописана рукама аутора. Из 

књиге Јошуа (Исуса Навина) су навели осам одломака 

да послуже као пример томе. Даљња претрага и 

детаљно набрајање сличних навода у осталим 

књигама Старог завета би потрајала. 


