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Докази да је текст искривљен мењањем, 

додавањем или одузимањем 

У Јеванђељу по Луки (21:32-34) стоји:  

„(32) Заиста вам кажем да овај нараштај 

неће проћи док се ово све не збуде. (33) Небо и 

земља проћи ће, а речи моје неће проћи. (34) Али 

се чувајте да како ваша срца не отежају ждерањем 

и пијанством и бригама овог света, и да вам овај 

дан не дође изненада.“ 

Хорн је рекао: "У Јеванђељу по Луки, између 

тридесет треће и тридесет четврте реченице, 

недостаје читава реченица. Сви коментатори и 

истраживачи су пред том мањкавошћу затварали очи, 

све док истраживач Халес није указао на то. Хорн се 

одважио и наредио да се у Јеванђеље по Луки дода 

реченица из Марковог и Матејевог Јеванђеља, како би 

сва три била у сагласности. 

Да би се лакше уочило намерно кориговање 

избацивањем текста из Јеванђеља по Луки, ево навода 

из два друга Јеванђеља: 

Јеванђеље по Матеју (24:34-36): 



„(34) Заиста вам кажем: овај нараштај неће 

проћи док се ово све не збуде. (35) Небо и земља 

проћи ће, али речи моје неће проћи. (36) А о дану 

том и часу нико не зна, ни анђели небески, до Отац 

мој сам.“ 

Јеванђеље по Марку (13:30-32): 

„(30) Заиста вам кажем да овај нараштај 

неће проћи док се ово све не збуде. (31) Небо и 

земља проћи ће, али речи моје неће проћи. (32) А о 

дану том или о часу нико не зна, ни анђели који су 

на небесима, ни Син, до Отац.“ 

И тако је, реченицу која је избачена из 

Лукиног Јеванђеља, а која се још увек налази у 

Јеванђељу по Матеју (24:36); и у Јеванђељу по Марку 

(13:32), дужност вратити на њено место и у Лукино 

Јеванђеље, након признања Хорна и Халеса. 

 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 


