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Докази да је текст искривљен мењањем, 

додавањем или одузимањем 

Ко помно ишчита почетак књиге Поновљени 

закон (1:1-5) са сигурношћу зна да тих пет одломака 

нису Мојсијеве речи, јер писац о Мојсију говори у 

трећем лицу. Нпр.: 

"(1) ... ово су речи које говори Мојсије свему 

Израиљу... (3) ...Мојсије каза синовима 

Израиљевим све што му је Бог заповедио да каже. 

(5) С оне стране Јордана у земљи моавској поче 

Мојсије казивати овај закон говорећи..." 

Адам Кларк је потврдио да су ове реченице 

придодате као предговор Поновљеном закону и да 34. 

поглавље књиге Поновљени закон није говор 

Мојсијев. Његов говор се завршава са 33. поглављем 

и није допуштено тврдити да је Мојсије написао ово 

поглавље. То је далеко од истине. Адам Кларк тврди 

да је 34. поглавље било поглавље Јошуине Књиге. 

Многи коментатори тврде да је ово поглавље 

написало седамдесет духовних вођа, након Мојсијеве 

смрти и да је оно било првим поглављем Јошуине 

Књиге да би касније било сврстано у књигу 

Поновљени закон. 



Али, за ову констатацију не постоји доказ. 

Сакупљачи Даволијевог и Роџментовог и Хенријева - 

Скотовог коментара кажу: "Ово поглавље је додао 

Јошуа, Самуил или Јездра или нека друга непозната 

особа, а можда и након Израиљевог повратка из 

вавилонског ропства." 

Погледај колико има сумњи и колебљивости у 

њиховим речима! 

У следећим редовима наводимо одломке из 34. 

поглавља књиге Поновљени закон: 

„(1) Тада изиђе Мојсије из поља моавског на 

гору Нава, на врх Фазге, која је према Јерихону; и 

показа му Господ сву земљу од Галада до Дана; (4) 

И рече му Господ: Ово је земља, за коју сам се 

заклео Авраму, Исаку и Јакову говорећи: Семену 

твом даћу је. Показах ти да је видиш очима 

својим, али у њу нећеш ући. (5) И умре онде 

Мојсије, слуга Господњи у земљи моавској по речи 

Господњој. (6) А погребе га Господ у долини у 

земљи моавској према Вет -Фегору; и нико не 

дозна за гроб његов до данашњег дана. (7) И беше 

Мојсију сто и двадесет година кад умре, и не беху 

потамнеле очи његове нити га снага издала. 8) И 

плакаше синови Израиљеви за Мојсијем у пољу 

моавском тридесет дана; и прођоше плачни дани 



жалости за Мојсијем. (10) Али не уста више 

пророк у Израиљу као Мојсије, ког Господ позна 

лицем к лицу...“ 

Па зар да небеска Књига објављена Мојсију, 

нека је мир на њега, садржи опис његове смрти, 

покопа, нарицања за њим, брисање сваког трага 

његовом гробу све до данас и одбијање могућности да 

се појави њему раван пророк?! 

Ми муслимани чврсто верујемо да 34. 

поглавље Поновљеног закона којим се завршава пет 

Мојсијевих Књига није његово дело. И не само то, 

него основано тврдимо да ни једно дело од пет Књига 

које се приписују Мојсију, нека је мир на њега, није 

он написао, и није их дозвољено њему приписивати. 

Све ове несугласице, погрешке и искривљивања су 

наши необориви докази. Небеска Књига објављена 

веровеснику не може садржавати овакве грешке. То је 

вређање, блаћење и потварање веровесника. А и део 

следбеника Књиге (јевреји и хришћани) се, такође, 

слаже с оним што смо изнели и прихвата наведене 

доказе. 

 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 


