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Докази да је ова Библија препуна 

противречности, грешака и искривљивања 

У књизи Постанак (6:19-20): 

„(19) И од свега живог, од сваког тела, 

узећеш у ковчег по двоје, да сачуваш у животу са 

собом, а мушко и женско нека буде. (20) Од птица 

по врстама њиховим, од стоке по врстама њеним, 

и од свега што се миче на земљи по врстама 

његовим, од свега по двоје нека уђе с тобом, да их 

сачуваш у животу.“ 

У истој књизи (7:8-9): 

„(8) Од животиња чистих и од животиња 

нечистих и од птица и од свега што се миче по 

земљи, (9) Уђе к Ноју у ковчег по двоје, мушко и 

женско, као што беше Бог заповедио Ноју.“ 

У истој књизи (7:2-3): 

„(2) Узми са собом од свих животиња чистих 

по седморо, све мужјака и женку његову; а од 

животиња нечистих по двоје, мужјака и женку 

његову, (3) Такође и од птица небеских по седам, 



мужјака и женку његову, да им се сачува семе на 

земљи.“ 

Ово су три текста једне исте књиге. Из првог и 

другог се разуме да је Узвишени Бог наредио Ноју, да 

укрца у лађу од свих животиња, птица и инсеката по 

двоје, мушко и женско, и разуме се да је то Ноје, нека 

је на њега мир, и урадио. 

А из трећег текста се разуме да му је Узвишени 

Бог наредио да узме седам парова само од чистих 

животиња и чистих птица, а што се тиче стоке која 

није чиста, да од ње узме само по двоје, мушко и 

женско. 

У првом и другом тексту се не помиње број 

седам, док се реч "парови" помиње у сва три текста. У 

трећем тексту је број два (по двоје) резервисан само 

за нечисте животиње, а број седам за птице и остале 

животиње, што се не слаже с прва два текста и што 

представља огромну грешку и разлику. 

 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 

 


