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Докази да је текст искривљен мењањем, 

додавањем или одузимањем 

У Јеванђељу по Матеју (2:23) стоји: 

„И дошавши онамо, намести се у граду који 

се зове Назарет, да се збуде као што су казали 

пророци да ће се Назарећанин назвати.“ 

Речи: „да се збуде као што су казали пророци 

да ће се Назарећанин назвати“, спадају у познате 

грешке овог Јеванђеља, јер ових речи нема ни у једној 

књизи која се приписује веровесницима. Ове су речи 

унели хришћани за инат јеврејима, што представља 

искривљивање додавањем, или су их пак, јевреји 

избацили из својих књига за инат хришћанима, што 

представља искривљивање докидањем. 

Истраживач Чрyсостом као и католички 

учењаци верују да су ове речи биле саставним делом 

веровесничких књига, али су те књиге загубили 

јевреји из немара и одсуства чврсте вере. Једне су 

поцепали, а друге спалили. 

А када су увидели да су их апостоли озбиљно 

пригрлили и узели доказом за своје веровање неке од 

њих су намерно загубили како би оповргли 



веровесништво Исуса. То се сазнаје из њиховог 

спаљивања књига из којих је грађу преносио Матеј. 

Џастен је у дијалогу са јеврејем Тарифуном 

рекао: "Јевреји су многе књиге преиначили и 

избацили их из Старог завета, како би постало видно 

да је Нови завет у контрадикцији са Старим заветом." 

Ово показује, како је у стара времена преправљање 

било лако. Јасно је како су с лица земље ишчезле и 

заувек нестале многе књиге из ината једних према 

другима?! А има ли већег фалсификовања од тога да 

њихове фракције намерно и из личних прохтева 

униште небеске књиге. 

Када су јевреји преиначавали своје књиге да би 

оспорили посланичку мисију Исуса, а хришћани да би 

утврдили учење о тројству, божанској природи Исуса, 

или његовом посланству, онда није чудно што су 

искривљивали радосне вести које указују на 

посланство Мухаммеда, нека су Божији благослов и 

мир на њега. 

Напротив, они у томе предњаче. Преиначавали 

су и још увек преиначују сваку реч корисну за 

муслимане. 

Одломак из књиге „Тријумф Истине“. 


