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Докази да је ова Библија препуна 

противречности, грешака и искривљивања 

Исусова, нека је мир на њега, лоза у Јеванђељу 

по Матеју (1:1-17), и Јеванђељу по Луки (3:23-38) се 

много разликује. Онај ко направи поређење између 

ове две лозе наћи ће шест великих противречности: 

а - У Јеванђељу по Матеју (1:16), се каже да је 

муж Исусове, нека је мир на њега, мајке био Јосиф 

син Јакова, а у Еванђељу по Луки (3:23), се каже да је 

то био Јосиф син Илијин. 

б - У Јеванђељу по Матеју (1:6) се каже да 

Исус, нека је мир над њим, води порекло од 

Давидовог сина Соломуна, нека је мир над њима, а у 

Јеванђељу по Луки (3:31) да он води порекло од 

Давидовог сина Натана. 

в - Из Јеванђеља по Матеју (1:6-11) се сазнаје 

да су сви преци Исуса од Давида до заточеништва у 

Вавилону, били познати краљеви, а из Јеванђеља по 

Луки (3:27-31) сазнајемо да они нису били нити 

краљеви нити познати, изузев Давида и његовог сина 

Натана. 



г - Према Матејевом Јеванђељу (1:12) 

Салатијел је син Јехониев, а према Лукином 

Јеванђељу (3:27) Салатијел је син Ниријева. 

д - Према Јеванђељу по Матеју (1:13) 

Зоровавеловом сину је име Авиуда, а према Лукином 

(3:27) Рисин. А чудно је и то да међу именима 

Зоровавелових синова поменутим у Првој књизи 

Дневника (3:19), нема имена Авиуд и Рисин. 

е - Из Јеванђеља по Матеју (1:6-17) се сазнаје 

да у лози између Давида и Исуса, нека је Божији мир 

над њима, постоји двадесет и шест генерација, а из 

Јеванђеља по Луки (3:23-31) да у тој истој лози, 

између њих, постоји четрдесет и једна генерација. 

Стари хришћански истраживачи и учењаци су 

још од трећег века нове ере, када су ова два Јеванђеља 

постала позната, напросто остали немоћни пред овим 

противречностима и нису их могли избрисати. 

Жудили су да ове противречности ишчезну током 

времена, али су њихове наде пропале. Ове 

противречности у лози су и данас присутне па и 

данашњим учењацима представљају камен 

спотицања. 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 


