
COMBAT KIT 

  

  

In actuala Cruciada, lumea Crestina lanseaza inaintarea (Sfanta Biblie) lin; in doua 
mii de limbi diferite. Pentru arabi numai, si-au publicat Sfanta lor Scriptura in 
cinsprezece scrieri si dialecte. 

  

Acest manual va da posibilitatea  de a-l infrunta pe inaintasul Crestin; dar pentru 
acesta un pic de exercitiu este de asteptat de la dvs.  

  

Primul lucru care trebuie sa-l faceti este acela de a va procura o copie proprie a 
Bibliei; alipiti acesta brosura la coperta Bibliei si folositi-o ca un index.  

Al doilea pas care trebuie sa-l faceti este acela de a parcurge acest index. 

Al treilea  lucru este de a selecta o tema. 

  

De exemplu, INCEST. Memoreaza definitia:  

INCEST = Legatura sexuala, oprita prin lege juridica sau morala, intre parinti si copii 
sau intre frati si surori. 

  

Primul subiect abordat in cadrul temei INCEST se refera la Geneza 19:33-35, 
Familiarizati-va cu aceste versete. Incercuiti-le cu un creion rosu.  

In capul paginii scrieti cu rosu INCEST – intre tata si fiice.  

In josul aceleasi paginii scrieti nr paginii urmatoarei referiri pentru Geneza 35:22   

In capul acelei noi pagini scrieti INCEST  intre mama si fiu si incercuiti din nou 
versetul cu rosu. In josul paginii scrieti nr. paginii urmatoarei referiri Geneza 38:15-
18. Gasiti versetele si incercuiti-le cu rosu. Copletati exercitiul! 

  

Asa veti fi pregatiti sa infruntati orice misionar.  



Intrebati-l care este definitia pentru cuvantul INCEST  Ajutati-l cu o explicatie. 
Rugati-l sa-si ia propria sa Biblie, si sa citeasca versetele. Intrebati-l care este 
morala povestirii? Nu este nici una! Asa ca este imorala!  

  

Urmariti acelasi exercitiu pentru temele Muhammad (pbal) folositi verde pentru capul 
paginii si pentru incercuiri.  

Pentru contradictii folositi Galben; si asa mai departe. In acest fel veti avea propria 
dvs Biblie colorata, cu care sunteti gata oricand sa infruntati un misionar.   

  

A  

1.ARABII SI ARABIA 

2. AVRAAM (IBRAHIM)  

3. ABSURDITATI 

4. ALCOOL 

  

1. ARABII SI ARABIA in Biblia Crestina: 

a) Sarcina revine Arabiei Isaia 21:13, sarcina cu sensul de responsabilitate. 

“Proorocie asupra Arabiei” Dumnezeu i-a insarcinat pe Musulmani sa transmita 
mesajul Sau catre toata omenirea. Isaia mentioneaza aceasta dupa ce a vazut in 
visul sau ‘calarimea’ pe magari si camile. ISAIA 21:7  “El a vazut calarime, calareti 
doi cite doi, calareti pe magari, calareti pe camile; si asculta cu luare aminte, cu cea 
mai mare bagare de seama.”  Calarimea pe magari s-a dovedit a fi Isus (pbal) care a 
intrat in Ierusalim calarind doi magari. MATEI 21:7  “Au adus magarita si magarusul, 
si-au pus hainele peste ei, si El a sezut deasupra.” Atunci, cine erau cei ce ‘calareau 
pe Camile’? 

Nu putea fi altul decat Muhammad (pbal) care a venit dupa aproape sase sute de ani 
dupa Isus Christos (pbal). Daca aceasta concluzie nu poate fi acceptata, atunci 
profetia ramane inca neindeplinita.   

b) ISAIA 42:11 “Pustia si cetatile ei sa inalte glasul! Satele locuite de Chedar, sa-si 
inalte glasul! Locuitorii stincilor sa sara de veselie: sa strige de bucurie din virful 
muntilor!” Kedar a fost copilul lui Ismael.  EZEKIEL 27:21 “Arabia si toti voivozii 
Chedarului erau negustorii tai, si-ti aduceau miei, berbeci si tapi.”  

International Standard Bible Encyclopedia -  A.S. Fulton noteaza urmatoarele:  



“Provenit din triburile Ismaelite, Cedar trebuie sa fi fost cel mai important si de 
incredere din ultima perioada, astfel ca numele lui a devenit cel mai mare peste 
triburile desertului. Prin Cedar (in Araba Keidar) genealogii Musulmani au tras vitele 
descendentei lui Muhammad din Ismail.”  

c) “A stalucit (Muhammad pbal) din Muntele Paran (in Arabia) si a iesit din mijlocul 
zecilor de mii de sfinti.” DEUTERONOM 33:2. (Referindu-se la victoria asupra orasului 
Makkah).  

d) “Si Eu (Dumnezeu Atotputernicul) ii voi intarita (pe Evrei) la gelozie printr'un 
popor (Arabi) care NU ESTE UN POPOR. Ii voi minia (pe Evrei) printr'un neam FARA 
PRICEPERE.” DEUTEROM 32:21   

2. AVRAAM 

S-a casatorit cu propria lui sora (Sarah) (?)  

a) “De ce ai zis(Avraam): ‘Este sora mea’, si am luat-o astfel de NEVASTA? Acum, 
iata-ti nevasta (Sarah); ia-o, si pleaca!” GENEZA 12:19   

b) Dealtfel (Sarai) este ADEVARAT ca este sora mea (!), fiica tatalui meu; numai ca 
nu-i fiica mamei mele; si a ajuns sa-mi fie nevasta.  GENEZA 20:12  Agar nevasta lui 
Avraam!  “Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, si a 
dat-o de nevasta barbatului sau Avram” GENEZA 16:3   

O profetie neindeplinita 

a) “Tie, (O, Avraam) si semintei tale dupa tine, iti voi da tara in care locuiesti acum 
ca strain, si anume iti voi da TOATA TARA CANAANULUI (PALESTINA) in stapinire 
vecinica; si Eu voi fi Dumnezeul lor.”   GENEZA 17:8 Deasemenea GENEZA 13:15 
“caci toata tara pe care o vezi, ti-o da tie si semintei tale in veac.  Si in  EXODUL 
32:13 “Adu-ti aminte de Avraam, de Isaac si de Israel, robii Tai, carora le-ai spus, 
jurindu-Te pe Tine insuti: ,Voi inmulti saminta voastra ca stelele cerului, voi da 
urmasilor vostri toata tara aceasta, de care am vorbit, si ei o vor stapini in veac.” 
Bietul Avraam (pbal) nu a primit un singur metru patrat de pamant GRATIS!  

b) “Din tara aceea nu i-a dat nimic in stapanire (lui Avraam), NICI MACAR O PALMA 
DE LOC, ci i-a fagaduit ca i-o va da in stapanire lui.” FAPTELE APOSTOLILOR 7:5  

3. ABSURDITATI in Cartea lui Dumnezeu (?) Sfanta Biblie  

a) Un magar VORBIND: “Magarita a vazut pe Ingerul Domnului, si s'a culcat subt 
Balaam. Balaam s'a aprins de minie, si a batut magarita cu un bat. Domnul a deschis 
gura magaritei, si ea a zis lui Balaam: ,,Ce ti-am facut, de m'ai batut de trei ori?”   
NUMERI 22:27-28   

b) O pasare (de curte sau care se vaneaza) cu PATRU picioare. “Sa priviti ca o 
uriciune orice tiritoare care sboara si umbla pe patru picioare.”  LEVITICUL 11:20 

  



c) Nasterea unei femele, o murdarie DUBLA.   

LEVITICUL 12:1-5 “Domnul a vorbit lui Moise, si a zis:  

,,Vorbeste copiilor lui Israel, si spune-le: ,Cind o femeie va raminea insarcinata, si va 
naste un copil de parte barbateasca, sa fie necurata sapte zile; sa fie necurata ca in 
vremea sorocului ei. In ziua a opta, copilul sa fie taiat imprejur. Femeia sa mai 
ramina inca treizeci si trei de zile, ca sa se curete de singele ei; sa nu se atinga de 
nici un lucru sfint, si sa nu se duca la sfintul locas, pina nu se vor implini zilele 
curatirii ei. Daca naste o fata, sa fie necurata doua saptamini, ca pe vremea cind i-a 
venit sorocul; si sa ramina sase zeci si sase de zile ca sa se curateasca de singele ei.   

  

d) Samgar UCIDE 600 cu un otig de plug. “Dupa el, a urmat Samgar, fiul lui Anat. El 
a ucis sase sute de oameni dintre Filisteni cu un otig de plug. Si el a fost un izbavitor 
al lui Israel.” JUDECATORI 3:31   

  

e) Samson UCIDE O MIE cu o falca de la un magar. JUDECATORI 15:15,16,17 “El a 
gasit o falca de magar neuscata inca, a intins mina si a luat-o si a ucis cu ea o mie 
de oameni. Si Samson a zis: ,,Cu o falca de magar, o gramada, doua gramezi; Cu o 
falca de magar, am ucis o mie de oameni”. Dupa ce a ispravit de vorbit, a aruncat 
falca din mina. Si locul acela s'a numit Ramat-Lehi (Aruncarea falcii).”   

  

f) Un LEOPARD cu SAPTE CAPETE: “Si am vazut ridicandu-se din mare o fiara cu 
zece coarne si sapte capete;…fiara pe care am vazut-o semana cu un leopard; avea 
labe ca de urs, si o gura ca o gura de leu” APOCALIPSA 13:1-2 

g) Sa manance BALEGA si sa bea UDUL. “Rabsache le-a raspuns: ,,Oare stapinului 
tau si tie m'a trimes stapinul meu sa spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni cari 
stau pe zid sa-si manince balega si sa-si bea udul cu voi?” 2IMPARATI 18:27 si in 
ISAIA 36:12 “Rabsache a raspuns: ,,Oare stapinului tau si tie m'a trimes stapinul 
meu sa spun aceste cuvinte? Nu m'a trimes el sa le spun oamenilor acestora, cari 
sed pe zid ca sa-si manince balega si sa-si bea udul impreuna cu voi?”   

h) Ungerea feţelor cu BALEGAR. “Iata va voi nimici samanta, si va voi arunca balega 
in fata,…” MALACHI 2:3 

i) Sa mananca turte cu BALEGA.  EZEKIEL 4:12-15 “Hrana s'o maninci ca turte de 
orz, pe cari le vei coace in fata lor cu balega de om.” Si Domnul a zis: ,,Asa isi vor 
minca pinea spurcata copiii lui Israel printre neamurile printre cari ii voi izgoni.” Eu 
am zis: ,,Ah! Doamne, Dumnezeule, iata, sufletul meu n'a fost pingarit niciodata; din 
tineretea mea si pina acum, niciodata n'am mincat dintr'un dobitoc mort sau sfisiat, 
si nici o carne necurata n'a intrat in gura mea. El mi -a raspuns: ,,Ei bine, iata ca iti 
dau balega de bou in loc de balega omeneasca, si-ti vei face pinea pe ea.” 

  



j) Samson a avut SEX cu o prostituata in Gaza  “Samson a plecat la Gaza; acolo a 
vazut o curva, si a intrat la ea.”  JUDECATORI 16:1   

  

k) Rut COHABITS cu Boaz in hambar. RUT 3:4-l5  

RUT 3:4 “Si cind se va duce sa se culce, inseamna-ti locul unde se culca. Apoi du-te, 
descopere-i picioarele, si culca-te. Si el insus iti va spune ce sa faci.” Ea i -a raspuns: 
,,Voi face tot ce ai spus.” Rut s'a pogorit la arie, si a facut tot ce poruncise soacra-sa. 
Boaz a mincat si a baut, si inima-i era vesela. S'a dus si s'a culcat la marginea unui 
stog. Rut a venit atunci incet de tot, i-a descoperit picioarele, si s'a culcat. La miezul 
noptii, omul s'a speriat; s'a plecat, si iata ca o femeie era culcata la picioarele lui. El 
a zis: ,,Cine esti tu?” Ea raspuns: ,,Eu sint Rut, slujnica ta; intinde-ti poala hainei 
peste slujnica ta, caci ai drept de rascumparare.” Si el a zis: ,,Fii binecuvintata de 
Domnul, fiica! Aceasta fapta de pe urma marturiseste si mai mult pentru tine decit 
cea dintii, ca n'ai umblat dupa tineri, saraci sau bogati. Acum, fiica, nu te teme, iti 
voi face tot ce vei zice, caci toata cetatea stie ca esti o femeie cinstita. Este adevarat 
ca am drept de rascumparare, dar este o alta ruda mai aproape decit mine. Ramii in 
noaptea aceasta aici. Si mine, daca vrea sa te rascumpere, bine, sa te rascumpere; 
dar daca nu-i place sa te rascumpere, te voi rascumpara eu, viu este Domnul! Culca-
te aici pina dimineata.” Ea a ramas culcata la picioarele lui pina dimineata, si s'a 
sculat mai inainte de a se putea cunoaste unul pe altul. Boaz a zis: ,,Sa nu stie 
nimeni ca a intrat o femeie in arie!” Si a adaugat: ,,Adu mantaua de pe tine, si tine-
o.” Ea a tinut-o, si el a masurat sase masuri de orz, si le-a pus pe ea. Apoi a intrat in 
cetate.”   

  

j) David DOARME cu o FECIOARA.  “Imparatul David era batran, inaintat in varsta; il 
acopereau cu haine, si tot nu se putea incalzi. Slujitorii lui i-au zis: ‘Sa se caute 
pentru Domnul Imparatul o fata fecioara; ea sa stea inaintea imparatului, sa-l 
ingrijeasca, si sa se culce la sanul tau; si domnul mea imparatul se va incalzi. Au 
cautat in tot tinutul lui Israel o fata tanara si frumoasa, si au gasit pe Abisag, 
Sunamita, pe care au adus-o la imparat.”  1IMPARATI 1:1-3 

  

5. ALCOHOL   ALCOOL:  sfaturi dracesti in Cartea (?) lui Dumnezeu?  

a) “Dati bauturi tari celui ce PIERE, si vin, celui cu sufletul AMARAT; ca sa bea sa-si 
UITE saracia si sa nu-si mai aduca aminte de necazurile lui.” PROVERBELE 31:5    

b) Alcoolul este recomandat in loc de apa! “Sa nu mai bei numai apa, ci sa iei si cite 
putin vin, din pricina stomahului tau, si din pricina deselor tale imbolnaviri.” 
1TIMOTEI 5:23  Ce spune AA (Alcoolicul Anonim)?  

c) Alcoolul este lucratura Diavolului; Qur’anul spune: 5:93  “Nu este un pacat pentru 
aceia care cred si implinesc fapte bune, daca au gustat (din vin, inainte de oprirea 
lui), daca apoi au fost cu frica (de Allah) au crezut si au savarsit fapte bune, apoi au 



fost cu frica si au crezut, apoi au fost cu frica si au facut si mai bine, caci Allah ii 
iubeste pe cei care fac bine.”  

  

  

B  

1. BACA ESTE MECCA 

2. BASTARD 

  

1. BACA ESTE MECCA 

Sfanta Ka’ba construita de profetul Avram (pbal) si de fiul sau Ismael (pbal) este in 
Mecca.  

Numele Mecca (Makkah) este mentionat in Sfantul Qur’an in sura 48:24 “…in Valea 
Mekkai…”. Un alt nume pentru Mecca este Bakka, depinde de dialectul tribului; si 
este mentionat o data in sura 3:96 “Cea dintai casa de inchinare ridicata pentru 
oameni este cea din Bakka, cea binecuvantata si calauzire pentru toate 
lumile.”   

Uimitor este faptul ca cuvantul Bakka este mentionat de catre profetul David (pbal) 
in Biblie:  

“Cind strabat acestia Valea din Baca (tradus in unele editii cu Valea Plingerii), o 
prefac intr'un loc plin de izvoare, si ploaia timpurie o acopere cu binecuvintari.” 
PSALMI 84:6   

Binecuvantarea intalnita aici este binecunoscuta apa de Zam-Zam, pe care o intalnim 
pana acum, in apropierea Ka’bah; dupa o mie patru sute de ani.  

  

2. BASTARD  Acest cuvant apare in Biblie de TREI ORI:  

a) “Cel nascut din curvie (bastard) sa nu intre in adunarea Domnului, nici chiar al 
zecilea neam al lui sa nu intre in adunarea Domnului.”  DEUTEROM 23:2   

b) “Strainul (se refera la bastard) se va aseza in Asdod, si voi fringe mindria 
Filistenilor.” ZAHARIA 9:6   

c) “Dar daca sunteti scutiti de pedeapsa, de care toti au parte, sinteti niste feciori din 
curvie (bastarzi), iar nu fii.” EVREI 12:8  

  



C 

1. CIRCUMCIZIA 

2. CONTRADICTII 

3. CUVANTUL LUI DUMNEZEU 

  

1. CIRCUMCIZIA  

Un legamant vesnic cu Dumnezeu:   

a) “VA TREBUI taiat imprejur atit robul nascut in casa cit si cel cumparat cu 
bani(sclavii); si astfel legamintul Meu sa fie intarit in carnea voastra ca un legamint 
vecinic.”  GENEZA 17:13   

b) Unul netaiat imprejur sa fie UCIS: “Un copil de parte barbateasca netaiat imprejur 
in carnea preputului lui, sa fie nimicit din mijlocul neamului sau: a calcat legamintul 
Meu.” GENEZA 17:14   

  

2. CONTRADICTII IN BIBLIE 

a) “Domnul S'a aprins de minie din nou impotriva lui Israel; si a stirnit pe David 
impotriva lor, zicind: ,,Du-te si fa numaratoarea lui Israel si a lui Iuda.” 2SAMUEL 
24:1 SAU Satana s'a sculat impotriva lui Israel, si a atitat pe David sa faca 
numaratoarea lui Israel.  1CRONICI 21:1   

(b) 700 or 7000? “CALARETI SAU PEDESTRASI” ? “Dar Sirienii au fugit dinaintea lui 
Israel. Si David le-a taiat sapte sute de cai de trasura si patruzeci de mii de calareti; 
a lovit si pe capetenia ostirii lor Sobac, care a murit pe loc.”  2SAMUEL 10:18  VEZI 
 1CRONICI 19:18  “au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii dela sapte 
mii de cara si patruzeci de mii de pedestrasi, si a omorit pe Sofah, capetenia 
ostirii.”   

c) Solomon a avut 2000 sau 3000 de bai? 1IMPARATI 7:26  “Avea o incapere de 
doua mii de vedre. Vezi “Puteau sa incapa in ea trei mii de bati.”  2CRONICI 4:5   

d) Solomon avea 4000 sau 40000 de iesle? 2CRONICI 9:25  Solomon avea patru 
mii de iesle pentru caii dela carale lui, si douasprezece mii de calareti pe cari i-a 
asezat in cetatile unde isi tinea carale si la Ierusalim linga imparat.  VEZI 
 1IMPARATI 4:26  Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carale 
lui, si douasprezece mii de calareti.  

e) A cerut sau nu Saul sfatul lui Dumnezeu? “Saul a intrebat pe Domnul si Domnul 
nu i-a raspuns nici prin vise, nici prin Urim..., nici prin prooroci.” 1SAMUEL 28:6 
 VEZI “Saul a murit, pentruca s'a facut vinovat de faradelege fata de Domnul, al 
carui cuvint nu l-a pazit, si pentru ca a intrebat si cerut sfatul celor ce cheama mortii. 



N'a intrebat pe Domnul: deaceea Domnul l-a omorit, si imparatia a dat-o lui 
David, fiul lui Isai.”  1CRONICI 10:13-14   

f) “Nimeni nu s'a suit in cer, afara de Cel ce S'a pogorit din cer, adica Fiul omului, 
care este in cer.” IOAN 3:13  Contrazis de 2IMPARATI 2:11  “Pe cind mergeau ei 
vorbind, iata ca un car de foc si niste cai de foc i-au despartit pe unul de altul, si Ilie 
s'a inaltat la cer intr'un virtej de vint.”  Deci Ilie s-a urcat la Ceruri; iar in GENEZA 
5:24  “Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai vazut, pentru ca l-a luat 
Dumnezeu.”, si Enoch s-a urcat la Ceruri.  

g) Isus nu a pierdut NICI UNUL dintre “discipolii” sai: IOAN 18:9  A zis lucrul acesta 
ca sa se implineasca vorba, pe care o spusese: ,,N-am pierdut pe niciunul din 
aceia, pe cari Mi i-ai dat.” Contrazis in IOAN 17:12 Cind eram cu ei in lume, ii 
pazeam Eu in Numele Tau. Eu am pazit pe aceia, pe cari Mi i-ai dat; si niciunul din ei 
n'a perit, afara de fiul pierzarii, ca sa se implineasca Scriptura.” 

h) TOTI suntem pacatosi: “Cind vor pacatui impotriva Ta, -caci nu este om care sa 
nu pacatuiasca, -si cind vei fi miniat impotriva lor si-i vei da in mina vrajmasului, 
care-i va duce robi intr'o tara departata sau apropiata;” 2CRONICI 6:36  Contrazis 
de: 1 IOAN 3:9 “Oricine este nascut din Dumnezeu, nu pacatuieste, pentru ca 
samanta Lui ramane in el; si nu poate pacatui, fiindca este nascut din Dumnezeu.” 

  

3. CUVANTUL LUI DUMNEZEU 

Nu trebuie adaugat sau sters nimic din el:   

“Voi sa va paziti si sa impliniti toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu; sa nu 
adaugati nimic la ele, si sa nu scoateti nimic din ele.” DEUTEROM 12:32 

  

D                              

1. DAVID 

2. DUMNEZEU SI CALITATILE SALE  

3. DUMNEZEU SCRIS CU LITERA MICA “d” 

4. DUMNEZEU - CONTRADICTII 

5. DUMNEZEU – CONFUZII 

6. DUMNEZEU – CALITATI CONTRADICTORII   

7. DUHUL SFANT 

8. FIII LUI DUMNEZEU 



  

1. DAVID Comite adulter cu Bathsheba, sotia lui Urie:  

a) “Si David a trimes niste oameni s'o aduca. Ea a venit la el, si el s'a culcat cu ea. 
Dupa ce s'a curatit de necuratia ei, ea s'a intors acasa.”  2SAMUEL 11:4   

b) David a cauzat moartea lui Urie, sotul lui Bath sheba. 2SAMUEL 11:5-26 

Femeia a ramas insarcinata si a trimes vorba lui David, zicind: ,,Sint insarcinata.” 
Atunci David a trimes urmatoarea porunca lui Ioab: ,,Trimete-mi pe Urie, Hetitul. Si 
Ioab a trimes pe Urie la David. Urie a venit la David, care l -a intrebat despre starea 
lui Ioab, despre starea poporului, si despre mersul razboiului. Apoi David a zis lui 
Urie: ,,Pogoara-te acasa, si spala-ti picioarele.” Urie a iesit din casa imparateasca, si 
a fost urmat de un dar din partea imparatului. Dar Urie s'a culcat la poarta casei 
imparatesti, cu toti slujitorii stapinului sau, si nu s'a pogorit acasa la el. Au dat de 
stire lui David despre aceasta, si i-au spus: ,,Urie nu s'a pogorit la el casa.” Si David 
a zis lui Urie: ,,Nu vii tu oare din calatorie? Pentru ce nu te-ai pogorit acasa?’ Urie a 
raspuns lui David: ,,Chivotul si Israel si Iuda locuiesc in corturi, domnul meu Ioab si 
slujitorii domnului meu sint tabariti in cimp, si eu sa intru in casa sa maninc si sa 
beau si sa ma culc cu nevasta-mea! Viu esti tu si viu este sufletul tau ca nu voi face 
lucrul acesta.” David a zis lui Urie: ,,Mai ramii si astazi aici, si mine iti voi da 
drumul.” Si Urie a ramas la Ierusalim in ziua aceea si a doua zi. David l-a poftit sa 
manince si sa bea cu el, si l-a imbatat; si seara. Urie a iesit si s'a culcat cu slujitorii 
stapinului sau, dar nu s'a pogorit acasa.  

A doua zi dimineata, David a scris o scrisoare lui Ioab, si a trimes-o prin Urie. In 
scrisoarea aceasta scria: ,,Puneti pe Urie in locul cel mai greu al luptei, si trageti-va 
inapoi dela el, ca sa fie lovit si sa moara.”  

Ioab, impresurind cetatea, a pus pe Urie in locul pe care-l stia aparat de ostasi viteji. 
Oamenii din cetate au facut o iesire si s'au batut impotriva lui Ioab; au cazut multi 
din popor, din slujitorii lui David, si a fost ucis si Urie, Hetitul. Ioab a trimes un sol sa 
istoriseasca lui David tot ce se petrecuse in lupta. Si a dat solului urmatoarea 
porunca: ,,Cind vei ispravi de istorisit imparatului toate amanuntele luptei, poate ca 
se va minia si va zice: ‘Pentruce v'ati apropiat de cetate sa luptati impotriva ei? Nu 
stiati ca se arunca sageti din virful zidului? Cine a omorit pe Abimelec, fiul lui 
Ierubeset? Nu o femeie, care a aruncat peste el din virful zidului o piatra de moara, 
si n'a murit el la Tebet? Pentruce v-ati apropiat de zid?` Atunci sa-i spui: ‘A murit si 
robul tau Urie, Hetitul.’  

Solul a plecat; si, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab. Solul a zis lui 
David: ,,Oamenii aceia au fost mai tari decit noi; facusera o iesire impotriva noastra 
in cimp, si i-am dat inapoi noastra in cimp, si i-am dat inapoi pina la intrarea portii, 
dar arcasii au tras de pe virful zidului asupra slujitorilor tai, si multi din slujitorii 
imparatului au fost ucisi, si a murit si robul tau Urie, Hetitul.” David a zis solului: 
,,Iata ce sa spui lui Ioab: ‘Nu te munci pentru intimplarea aceasta, caci sabia 
doboara cind pe unul, cind pe altul; bate cetatea cu putere, darima-o. Si tu, 
imbarbateaza-l!’ Nevasta lui Urie a aflat ca barbatul ei murise, si a plins pe barbatul 
ei.  



c) David nerusinat danseaza DESPUIAT (GOL); vezi in index capitolul “PROFETII, 
despuiati”.  

  

2. DUMNEZEU - Calitati nu tocmai potrivite pentru Dumnezeu.  

a) Un Dumnezeu “suierand” (?) ISAIA 5:26  “El ridica un steag popoarelor 
indepartate, si le fluiera dela un capat al pamintului: si iata-le, vin repede si usor.”, 
ISAIA 7:18  “In ziua aceea, Domnul va suiera mustelor, dela capatul riurilor 
Egiptului, si albinelor din tara Asiriei;” ZAHARIA 10:8 “Le voi fluiera si-i voi aduna, 
caci i-am rascumparat, si se vor inmulti cum se inmulteau odinioara.” 

b) Un Dumnezeu “urland,strigand” (?) ISAIA 42:13  “Domnul inainteaza ca un 
viteaz, Isi stirneste rivna ca un om de razboi; inalta glasul, striga, Isi arata 
puterea impotriva vrajmasilor Sai.” IEREMIA 25:30  ,Si tu, sa le proorocesti toate 
aceste lucruri, si sa le spui: ,Domnul va racni de sus; din Locasul Lui cel sfint va 
face sa-I rasune glasul; va racni impotriva locului locuintei Lui; va striga, ca cei 
ce calca in teasc, impotriva tuturor locuitorilor pamintului.   

c) Un Dumnezeu “frizer”(?) ISAIA 7:20  “In ziua aceea, Domnul va rade, cu un brici 
luat cu chirie de dincolo de Riu, si anume cu imparatul Asiriei, capul si parul de pe 
picioare; ba va rade chiar si barba.”   

d) Un Dumnezeu “pocait” (?) IEREMIA 15:6  “M'ai parasit, zice Domnul, ai dat 
inapoi; de aceea Imi intind mina impotriva ta si te nimicesc: sint satul de mila.” 
GENEZEU 6:6  “I-a parut rau Domnului ca a facut pe om pe pamint, si S'a mihnit in 
inima Lui.”   

e) Un dumnezeu “calarind” un heruvim (?) 2SAMUEL 22:11 “Calarea pe un heruvim, 
si sbura, venea pe aripile vintului;”    

f) Un Dumnezeu care omoara 50070 pentru ca s-au uitat intr-o cutiuta (?) 1SAMUEL 
6:19 “Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Semes, cand s-au uitat in Chivotul 
Domnului; a lovit (cincizeci de mii) saptezeci de oameni din popor.” Chivoc= cutie 
asezata in altar in care se pastreaza cuminecatura rezervata celor care se 
impartasesc in caz de boala, inainte de moarte; 

3. DUMNEZEU SCRIS CU LITERA MICA “d” 

Dumnezeu cu “d” mic:  

In Arabic, Hebrew and Greek there is no differentiation between a capital "G" for 
God, and a small "g" for god, as in the languages of the Western countries today; yet 
the Christians have played fast and loose when translating the Bible i.e. In Araba, 
Ebraica, sau Greaca, nu este nici o diferenta intre litera “G” de la God/Dumnezeu si 
litera ”g” de la god/zeu asa cum este in limbile Vestice in ziua de astazi; Crestinii 
jucand rapid au pierdut cand au tradus Biblia.  



a) 2COR 4:4  “a caror minte necredincioasa a orbit-o dumnezeul (Diavolul) veacului 
acestuia, ca sa nu vada stralucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este 
chipul lui Dumnezeu.”   

b) EXODUL 7:1  “Domnul a zis lui Moise: ,,Iata ca te fac dumnezeu (in unele editi 
apare corectura: Dumnezeu) pentru Faraon; si fratele tau Aaron va fi proorocul tau.” 
Comparati cu IOAN 1:1  La inceput era Cuvintul, si Cuvintul era cu Dumnezeu, si 
Cuvintul era Dumnezeu. , where the Christians have used capital "G"'s and "W"'s 
when referring to Jesus.  

4. DUMNEZEU -Atributele sale contradictorii:  

a)  IOAN 1:18 Nimeni n'a vazut vreodata pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este in 
sinul Tatalui, Acela L-a facut cunoscut.``  

b) 1TIMOTEI 6:16 singurul care are nemurirea, care locuieste intr'o lumina, de care 
nu poti sa te apropii, pe care niciun om nu L-a vazut, nici nu-L poate vedea, si care 
are cinstea si puterea vecinica! Amin.   

c) EXODUL 33:20 Domnul a zis: ,,Fata nu vei putea sa Mi-o vezi, caci nu poate omul 
sa Ma vada si sa traiasca!”  

Contrazis de:  

(a) EXODUL 33:11 Domnul vorbea cu Moise fata in fata, cum vorbeste un om cu 
prietenul lui. Apoi Moise se intorcea in tabara, dar tinarul lui slujitor, Iosua, fiul lui 
Nun, nu iesea deloc din mijlocul cortului.    

(b) EXODUL 24:10 Ei (Moise,Aron, si alti saptezeci) au vazut pe Dumnezeul lui 
Israel; subt picioarele Lui era un fel de lucrare de safir straveziu, intocmai ca cerul in 
curatia lui.    

(c) GENEZA 32:30  Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Fata lui Dumnezeu); 
,,caci``, a zis el, ,,am vazut pe Dumnezeu fata in fata, si totusi am scapat cu viata.”  
  

Si ca o favoare, Dumnezeu isi arata partile din spate luii Moise: EXODUL 33:23 Iar 
cind Imi voi trage mina la o parte dela tine, Ma vei vedea pe dinapoi; dar Fata Mea 
nu se poate vedea.”  

5. DUMNEZEU - confuzii:  

a) 1CORINTENI 14:33 caci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorinduielii, ci al 
pacii, ca in toate Bisericile sfintilor.   

Contrazis de:  

b) ISAIA 45:7 Eu intocmesc lumina, si fac intunerecul, Eu dau propasirea, si aduc 
RESTRISTEA, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.  1SAMUEL 16:14 Duhul Domnului 
S'a departat dela Saul; si a fost muncit de UN DUH RAU CARE VENEA DE LA 
DOMNUL.   



c) 2TES 2:11 Din aceasta pricina, Dumnezeu le trimete o lucrare de ratacire, CA SA 
CREADA O MINCIUNA:    

6. DUMNEZEU - Alte calitati contradictorii:  

a) DUMNEZEU CA O FIINTA ATOTPUTERNICA: MARCU 10:27 “Isus S'a uitat tinta la 
ei, si le-a zis: ,,Lucrul acesta este cu neputinta la oameni, dar nu la Dumnezeu; 
pentru ca TOATE LUCRURILE SUNT CU PUTINTA LA DUMNEZEU.” , de asemenea: 
MATEI 19:26 “Isus S'a uitat tinta la ei, si le-a zis: ,,La oameni lucrul acesta este cu 
neputinta, dar la Dumnezeu toate lucrurile sint cu putinta.” Contrazis de: 
JUDECATORI 1:19 “Domnul a fost cu Iuda; si Iuda a pus stapinire pe munte, dar N’A 
PUTUT sa izgoneasca pe locuitorii din cimpie, pentru ca aveau cara de fer.”  

b) MANIA LUI DUMNEZEU TINE DOAR O CLIPA:  PSALMI 30:5  Caci minia Lui tine 
numai o clipa, dar indurarea Lui tine toata viata: seara vine plinsul, iar dimineata 
veselia. . Contrazis de: NUMERI 32:13  Domnul S'a aprins de minie impotriva lui 
Israel, si i-a facut sa rataceasca in pustie timp de patruzeci de ani, pina la 
stingerea intregului leat de oameni care facusera rau inaintea Domnului.   

c) DUMNEZEU NU ARATA NICI UN REPROS FATA DE SINE: NUMERI 23:19 Dumnezeu 
nu este un om ca sa minta, Nici un fiu al omului, ca sa -I para rau. Ce a spus, oare 
nu va face? Ce a fagaduit oare, nu va implini?  Contrazis de: 1SAMUEL 15:35 “pentru 
ca Domnul... Se caise ca pusese pe Saul imparat peste Israel.  De asemenea 
Domnul, S-A CAIT pentru gandul rau care i-l avusese asupra oamenilor Lui (Israel):  
“Si domnul s-a lasat de raul, pe care spusese ca vrea sa-l faca poporului Sau.” 
EXODUL 32:14 

d) BUNATATEA LUI DUMNEZEU ESTE PENTRU VECIE: PSALMI 100:5  Caci Domnul 
este bun; bunatatea Lui tine in veci, si credinciosia Lui din neam in neam.  Contrazis 
de: 1SAMUEL 15:2-3 “Mi-a aduc aminte de ceea ce a facut Amalec lui Israel (in urma 
cu patru sute de ani)…Du-te acum, bate pe Amalec, si NIMICESTE CU DESAVARSIRE 
TOT ce-i al lui; sa nu-i cruti, si sa omori barbatii si femeile, copiii si pruncii, camilele 
si magarii, boii si oile.”   

e) DUMNEZEU LOCUIESTE IN LUMINA: 1TIMOTEI 6:16  singurul care are nemurirea, 
care locuieste intr'o LUMINA, de care nu poti sa te apropii, pe care nici un om nu L-a 
vazut, nici nu-L poate vedea, si care are cinstea si puterea vecinica! Amin.  Contrazis 
de: 1IMPARATI 8:12 Atunci Solomon a zis: ,,Domnul a zis ca vrea sa locuiasca in 
intunerec!   

f) DUMNEZEU NU ISPITESTE FIINTELE UMANE: JAMES 1:13  Nu lasa nici un barbat 
sa spuna ca: eu sunt tentat de Dumnezeu, caci Dumnezeu nu poate ademeni pe 
nimeni cu ceea ce-i rau, SI NICI NU POATE ADEMENI NICI UN OM Contrazis de: 
GENZA 22:1 “Dupa aceste lucruri, Dumnezeu a pus la incercare pe Avraam, si i -a 
zis: ,,Avraame!`` ,,Iata-ma”, a raspuns el.  

  

7. DUHUL SFANT 

 



 

Fiecare secta sau cult Crestin are pretentia “Darului” venit de la Duhul Sfant. Acest 
dar este atat de ieftin încât 75 000 000 de crestini Americani apartinand sectei 
“BORN AGAIN” - RENASCUT se lauda ca ar fi in posesia acestui dar Sfant. 

a) “…si se va umplea (Ioan Botezatorul) de Duhul Sfint inca din pintecele maicii 
sale.”  LUCA 1:15 Inca nu am reusit sa stabilesc exact ce inseamna aceasta 
expresie: “inca din pantecele mamei sale”; bietul Isus! (pbal) a tebuit sa astepte 
TREIZECI DE ANI de la nasterea sa pentru a obtine acest dar al DUHULUI SFANT; 
aceasta avand loc dupa botezarea sa de catre Ioan Botezatorul. MATEI 3:16 “De 
indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa. Si in clipa aceea cerurile s'au 
deschis, si a vazut pe Duhul lui Dumnezeu pogorindu-Se in chip de porumbel si 
venind peste El.”    

b) LUCA 1:41 “Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a saltat pruncul in pintece, si 
Elisaveta s'a umplut de DUHUL SFANT.”   

c) LUCA 1:67 “Zaharia, tatal lui, s'a umplut de DUHUL SFANT…”    

d) IOAN 20:22 “Dupa aceste vorbe, a suflat peste ei, si le-a zis: ‘Luati DUH SFANT!’”  

e) MARCU 3:29 “dar oricine va huli impotriva DUHULUI SFANT, nu va capata iertare 
in veac: ci este vinovat de un pacat vecinic.”  

DUHUL SFANT: Cuvintele “Duhul Sfant” aici ar trebui citite SFANTUL SPIRIT” 
referirea fiind la profetul Muhammad (pbal). Pentru detalii vezi cartea "Muhummed 
(pbuh) the natural successor to Christ (pbuh).'' 

  

8. FIII LUI DUMNEZEU 

Biblia atribuie o multime de copii lui Dumnezeu:  

a) LUCA 3:38 “fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, FIUL LUI DUMNEZEU.”  

b) GENEZA 6:2 “FIII LUI DUMNEZEU au vazut ca fetele oamenilor erau frumoase; si 
din toate si-au luat de neveste pe acelea pe cari si le-au ales….dupa ce s-au 
impreunat FIII LUI DUMNEZEU cu fetele oamenilor, si le-au nascut ele copii:acestia 
erau viteji care au fost in vechime, oameni cu nume.”   

c) EXODUL 4:22 Tu vei zice lui Faraon: ,Asa vorbeste Domnul: ,Israel este FIUL 
MEU, INTAIUL MEU NASCUT.  

d) “…si Efraim este INTAIUL MEU NASCUT” IEREMIA 31:9  

“INTAIUL NASCUT” cum pot fi doi intaiul nascut? 

e) PSALMI 2:7 “…Tu (David) esti FIUL MEU! Astazi TE-AM NASCUT.”   



“NASCUT” Cum poate fi nascut David la varsta de 40 de ani? – “Astazi” (?)  

f) ROMANI 8:14 Caci toti ceice sint calauziti de Duhul lui Dumnezeu sint FIII LUI 
DUMNEZEU. 

  

E      

1. ELOHIM 

2. EVREII 

1. ELOHIM: Daca ar fi sa traducem literar, Elohim ar trebuie sa fie Dumnezei 
pentru ca sufixul IM reprezinta o forma de plural (cu sensul de respect). Acest cuvant 
Elohim este consecvent tradus dpdv literar ca si “Dumnezei” in 196 de locuri in 
Vechiul Testament. Crestinii fac totusi o exceptie atunci cand acest termen apare 
pentru prime data in Sfanta lor Biblie. Uimitor, ei o fac in Prima lor Carte, in Primul 
lor capitol, in Primul lor verset in asa numita lor Carte a lui Dumnezeu:  

“La inceput, Dumnezeu (literar, tradus ar trebui sa fie Dumnezei) a facut cerurile si 
pamantul.” GENEZA 1:1  

  

2. EVREII 

UN POPOR RAZVRATIT: “V'ati tot rasvratit impotriva Domnului de cind va cunosc.” 
DEUTEROM 9:24  

UN POPOR EXAGERAT DE INCAPATANAT: DEUTEROM 31:27 “Caci eu iti cunosc 
duhul tau de razvratire si incapatinarea ta cea mare. Daca va razvratiti voi impotriva 
Domnului cit traiesc eu inca in mijlocul vostru, cu cit mai razvratiti veti fi dupa 
moartea mea!”  

A DOUA SCLAVIE IN EGIPT: DEUTEROM 28:68 “Si Domnul te va intoarce pe 
corabii in Egipt, si vei face drumul acesta despre care-ti spusesem: ‘Sa nu-l mai 
vezi!’ Acolo, va veti vinde vrajmasilor vostri, ca robi si roabe: si nu va fi NIMENI sa 
va cumpere.” Domnul isi aduce aminte de pacatele Evreilor, si-i intoarce in Egipt 
pentru a doua sclavie. OSEA 8:13 “Ei junghie vitele pe cari Mi le aduc, si carnea le-o 
mininca; deaceea Domnul nu le primeste! Acum Domnul Isi aduce aminte de 
nelegiuirea lor, si le va pedepsi pacatele: se vor intoarce in Egipt” 

EVREII VOR FI INLOCUITI: MATEI 21:43 Deaceea, va spun (Isus) ca Imparatia lui 
Dumnezeu va fi luata dela voi (Evrei), si va fi data unui neam, care va aduce roadele 
cuvenite. 1CRONICI 1:32 Fiii Cheturei, tiitoarea lui Avraam.. Ea a nascut pe Zimran, 
Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. -Fiii lui Iocsan: Seba si Dedan. -  

  

F 



FEMEILE 

Le este interzis femeilor sa deschida gura in Biserica:   

a). 1CORINTENI 14:34- 35 Femeile sa taca in adunari, caci lor nu le este ingaduit sa 
ia cuvintul in ele, ci sa fie supuse, cum zice si Legea. Daca voiesc sa capete 
invatatura asupra unui lucru, sa intrebe pe barbatii lor acasa; caci este rusine pentru 
o femeie sa vorbeasca in Biserica. 

b) DEUTEROM 25:11-12 Cind doi oameni se vor certa unul cu altul, si nevasta unuia 
se va apropia sa scoata pe barbatul sau din mina celui ce-l loveste, daca intinde 
mina si apuca pe acesta din urma de partile rusinoase, sa-i tai mina: sa n'ai nici o 
mila de ea. 

c) Sotul ei sa stapaneasca peste ea: GENEZA 3:16 Femeii i -a zis: ,,Voi mari foarte 
mult suferinta si insarcinarea ta; cu durere vei naste copii, si dorintele tale se vor 
tinea dupa barbatul tau, iar el va stapini peste tine.” Capul unei femei este barbatul. 
1CORINTENI 11:3 Dar vreau sa stiti ca Hristos este Capul oricarui barbat; ca 
barbatul este capul femeii, si ca Dumnezeu este capul lui Hristos. Un barbat isi poate 
vinde fiica. EXODUL 21:7 Daca un om isi va vinde fata ca roaba, ea sa nu iasa cum 
ies robii. 

  

G  

1. GENEALOGIA LUI ISUS 

Crestinii au elaborat doua liste separate de predecesori pentru Isus (pbal):  

a. MATEI 1:1-16  

MATEI 1:2  Avraam a nascut pe Isaac; Isaac a nascut pe Iacov; Iacov a nascut pe 
Iuda si fratii lui;  
MATEI 1:3  Iuda a nascut pe Fares si Zara, din Tamar; Fares a nascut pe Esrom; 
Esrom a nascut pe Aram;  
MATEI 1:4  Aram a nascut pe Aminadab; Aminadab a nascut pe Naason; Naason a 
nascut pe Salmon;  
MATEI 1:5  Salmon a nascut pe Boaz, din Rahab; Boaz a nascut pe Obed, din Rut; 
Obed a nascut pe Iese;  
MATEI 1:6  Iese a nascut pe imparatul David. Imparatul David a nascut pe Solomon, 
din vaduva lui Urie;  
MATEI 1:7  Solomon a nascut pe Roboam; Roboam a nascut pe Abia; Abia a nascut 
pe Asa;  
MATEI 1:8  Asa a nascut pe Iosafat; Iosafat a nascut pe Ioram; Ioram a nascut pe 
Ozia;  
MATEI 1:9  Ozia a nascut pe Ioatam; Ioatam a nascut pe Ahaz; Ahaz a nascut pe 
Ezechia;  
MATEI 1:10  Ezechia a nascut pe Manase; Manase a nascut pe Amon; Amon a nascut 
pe Iosia;  
MATEI 1:11  Iosia a nascut pe Iehonia si fratii lui, pe vremea stramutarii in Babilon.  



MATEI 1:12  Dupa stramutarea in Babilon, Iehonia a nascut pe Salatiel; Salatiel a 
nascut pe Zorobabel;  
MATEI 1:13  Zorobabel a nascut pe Abiud; Abiud a nascut pe Eliachim; Eliachim a 
nascut pe Azor;  
MATEI 1:14  Azor a nascut pe Sadoc; Sadoc a nascut pe Achim; Achim a nascut pe 
Eliud;  
MATEI 1:15  Eliud a nascut pe Eleazar; Eleazar a nascut pe Matan; Matan a nascut 
pe Iacov;  
MATEI 1:16  Iacov a nascut pe Iosif, barbatul Mariei, din care S'a nascut Isus, care 
Se cheama Hristos.  and  

  

b. Luca 3:23-38.  

LUCA 3:23  Isus avea aproape treizeci de ani, cind a inceput sa invete pe norod; si 
era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli,  
LUCA 3:24  fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif,  
LUCA 3:25  fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai,  
LUCA 3:26  fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda,  
LUCA 3:27  fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri,  
LUCA 3:28  fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er,  
LUCA 3:29  fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi,  
LUCA 3:30  fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim,  
LUCA 3:31  fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David,  
LUCA 3:32  fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Booz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason,  
LUCA 3:33  fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, 
fiul lui Iuda,  
LUCA 3:34  fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor,  
LUCA 3:35  fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala,  
LUCA 3:36  fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lameh,  
LUCA 3:37  fiul lui Matusala, fiul lui Enoh, fiul lui Iared, fiul lui Maleleel, fiul lui 
Cainan,  
LUCA 3:38  fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu.  

  

In aceste doua liste, continand 66 de nume, nu este decat unul singur care este 
comun in amandoua, acesta fiind Iosef tamplarul, si nu ar fi trebuit mentionat de 
vreme ce nu a fost niciodata responsabil de conceperea lui Isus (pbal).  

  

I 

1. INCEST   

INTRE TATA SI FETELE SALE 

INTRE SOCRU SI NORA 



VIOL INTRE FRATE SI SORA 

INTRE FIU SI MAMA  

2. ISMAEL SAU ISAAC  

3. IBRAHIM _VEZI AVRAAM 

4. IEREMIA 

5. ISUS 

          PRIMUL SAU MIRACOL 

ISUS – DUMNEZEU?! 

ISUS RASIST?! 

ISUS INSULTAND?! 

ISUS - PUTEREA LUI ISUS NU ESTE PUTERE SA PESONALA:  

INTOARCEREA LUI ISUS 

VORBEA IN PARABOLE  

URA CA BAZA A CREDINTEI  

 PETRU IL CONTRAZICE PE ISUS (pbal) IN CEEA CE PRIVESTE FAPTUL 
CA ACESTA SE CONSIDERA SINGURA CALE CATRE DUMNEZEU: 

6. INCHINARE  

7. INSTIGARE LA CRIMA 

  

1. INCEST = Legatura sexuala, oprita prin lege juridica sau morala, intre 
parinti si copii sau intre frati si surori. 

a) INCEST IN CARTEA LUI DUMNEZEU (?) INTRE TATA SI FETELE LUI:  

GENEZA 19:33-35 Au facut dar pe tatal lor de a baut vin in noaptea aceea; si cea 
mai mare s'a dus si s'a CULCAT cu tatal ei. El n'a bagat de seama nici cind s'a 
CULCAT ea, nici cind s'a sculat. A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: ,,Iata, 
eu m'am CULCAT in noaptea trecuta cu tatal meu; haidem sa-i dam sa bea vin si in 
noaptea aceasta, si du-te de te CULCA si tu cu el, ca sa ne pastram saminta prin 
tatal nostru.” Au dat tatalui lor de a baut vin si in noaptea aceea; apoi cea mai tinara 
s'a dus si s'a CULCAT cu el. El n'a bagat de seama nici cind s'a CULCAT ea, nici cind 
s'a sculat.”…In acest fel fetel lui Lot au ramas INSARCINATE de la tatal lor… In 



editiile mai vechi. Ca cea a Regelui James sau Versiunea Romano-Catolica “RELATIA 
SEXUALA” este vag descrisa ca drept “COLECTAREA SEMINTEI TATALUI NOSTRU”.  

b) INCEST INTRE MAMA SI FIU: 

Unele editii folosesc pentru RELATIE SEXUALA termenul de “a se culca” “Pe cind 
locuia Israel in tinutul acesta, Ruben s'a dus si s'a culcat cu Bilha, tiitoarea tatalui 
sau.” GENEZA 35:22    

c) INCEST INTRE SOCRU SI NORA:  

GENEZA 38:15 Iuda a vazut-o, si a luat-o drept curva, pentru ca isi acoperise fata. 
S'a abatut la ea din drum, si a zis: ,,Lasa-ma sa ma culc cu tine!`` [Caci n'a 
cunoscut-o ca era noru-sa.] (cuvintele din paranteza, dar fara paranteze scise nu 
apar in manuscrisele Ebraice. Sunt adaosul editorilor)  Ea a zis: ,,Ce-mi dai ca sa te 
culci cu mine?`` El a raspuns: ,,Am sa-ti trimet un ied din turma mea.`` Ea a zis: 
,,Imi dai un zalog, pina il vei trimete?`` El a raspuns: ,,Ce zalog sa-ti dau?`` Ea a 
zis: ,,Inelul tau, lantul tau, si toiagul pe care -l ai in mina.`` El i le-a dat. Apoi s'a 
CULCAT cu ea; si ea a ramas insarcinata dela el.” In urma acestui incest, dintre 
socru si nora, se nasc doi gemeni, care mai apoi sunt transormati in stra-stra-bunicii 
lui isus Christos; vezi: MATEI 1:3 “Iuda a nascut pe Fares si Zara, din Tamar;” 

CONCUBINA si SOTIE sunt sinonime in termenii Biblici. Vezi “KETURAH” a treia 
nevasta a luii Avraam. and WIFE are synonymous terms in the Bible.  

d) INCEST SI VIOL INTRE FRATE SI SORA:  

2SAMUEL 13:5-14 “Ionadab i-a zis: “Culca-te in pat, si fa-te bolnav. Cind va veni 
tatal tau sa te vada, sa-i spui: ,Da voie sorei mele Tamar, sa vina sa-mi dea sa 
maninc; sa-mi pregateasca subt ochii mei o mincare, ca s'o vad si s'o iau din mina 
ei.’”Amnon s'a culcat si s'a facut bolnav. Imparatul a venit sa -l vada, si Amnon a zis 
imparatului: ‘Te rog, sa vina soru-mea Tamar sa faca doua turte subt ochii mei si sa 
le maninc din mina ei.’ David a trimes sa spuna Tamarei inlauntrul odailor ei: ‘Du-te 
in casa fratelui tau Amnon, si pregateste-i o mincare.’ Tamar s'a dus in casa fratelui 
ei Amnon, care era culcat. A luat plamadeala, a framintat-o, a pregatit turte inaintea 
lui, si le-a copt; luind apoi tigaia, le-a rasturnat inaintea lui. Dar Amnon n'a vrut sa 
manince. El a zis: ‘Scoateti pe toata lumea afara.’ Si toata lumea a iesit afara dela el. 
Atunci Amnon a zis Tamarei: ‘Adu-mi mincarea in odaie, si s'o maninc din mina ta.’ 
Tamar a luat turtele pe cari le facuse, si le-a dus fratelui sau Amnon, in odaie. Pe 
cind i le dadea ea sa le manince, el a apucat-o si i-a zis: ‘Vino, soro, si culca-te cu 
mine.’ Ea i -a raspuns: ‘Nu, frate, nu ma necinsti, caci nu se face asa in Israel; nu 
face miselia aceasta. Unde ma voi duce eu cu rusinea mea? Si tu vei trece drept un 
misel in Israel. Acum, vorbeste, te rog, imparatului, si nu se va impotrivi sa fiu a ta.’ 
Dar el n'a vrut s'o asculte; A SILIT-O, A NECINSTIT-O SI S-A CULCAT CU EA.”   

e) VIOL SI INCEST INTRE FIU SI MAMA SA!  

2SAMUEL 16:22 “Au intins un cort pentru Absalom pe acoperis, si Absalom a intrat la 
tiitoarele tatalui sau, in fata intregului Israel.”    



“In fata tuturor” este inlocuit in versiunea Regelui James cu: “in fata intregului 
Israel” aceasta fiind realixarea promisiunii pe care Dumnezeu a facut-o Regelui 
David. 

2SAMUEL 12:11-12 “Asa vorbeste Domnul. ,Iata, din casa ta (a lui David)voi ridica 
nenorocirea impotriva ta, si voi lua de subt ochii tai, pe NEVESTELE TALE si le voi da 
altuia (fiul tau) care se va culca cu ele in fata soarelui acestuia. Caci ai lucrat pe 
ascuns; Eu insa voi face lucru acesta in fata intregului Israel si in fata soarelui.”    

Puteti ghici usor de unde "Penthouse" si "Playboy" se inspira. De unde altundeva 
decat din Cartea Cartilor?  

f) Pentru alte forme de incest urmareste:   

LEVITICUL 18:8-18 Sa nu descoperi goliciunea nevestei tatalui tau. Este goliciunea 
tatalui tau. Sa nu descoperi goliciunea sorei tale, fata tatalui tau, sau fata mamei 
tale, nascuta in casa sau afara din casa. Sa nu descoperi goliciunea fetei fiului tau 
sau a fetei tale. Caci este goliciunea ta. Sa nu descoperi goliciunea fetei nevestei 
tatalui tau, nascuta din tatal tau. Ti-este sora. Sa nu descoperi goliciunea sorei 
tatalui tau. Este ruda de aproape cu tatal tau. Sa nu descoperi goliciunea sorei 
mamei tale. Este ruda de aproape cu mama ta. Sa nu descoperi goliciunea fratelui 
tatalui tau. Sa nu te apropii de nevasta lui. Ti-este matusa. Sa nu descoperi 
goliciunea nurorei tale. Este nevasta fiului tau: sa nu-i descoperi goliciunea. Sa nu 
descoperi goliciunea nevestei fratelui tau. Este goliciunea fratelui tau. Sa nu 
descoperi goliciunea unei femei si a fetei ei. Sa nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata 
fetei ei, ca sa le descoperi goliciunea. Iti sint rude de aproape: este o nelegiuire. Sa 
nu iei pe sora nevestei tale, ca sa-i faci in necaz, descoperindu-i goliciunea alaturi de 
nevasta-ta, cit timp ea este inca in viata.    

LEVITICUL 20:11-14 Daca un om se culca cu nevasta tatalui sau, si descopere astfel 
goliciunea tatalui sau, omul acela si femeia aceea sa fie pedepsiti cu moartea; 
singele lor sa cada asupra lor. Daca un om se culca cu noru-sa, amindoi sa fie 
pedepsiti cu moartea; au facut o amestecatura de singe: singele lor sa cada asupra 
lor. Daca un om se culca cu un om cum se culca cineva cu o femeie, amindoi au 
facut un lucru scirbos; sa fie pedepsiti cu moartea, singele lor sa cada asupra lor. 
Daca un om ia de nevasta pe fata si pe mama ei, este o nelegiuire: sa-i arda in foc, 
pe el si pe ele, ca nelegiuirea aceasta sa nu fie in mijlocul vostru.   

LEVITICUL 20:17-21 Daca un om ia pe soru-sa, fata tatalui sau sau fata mamei lui, 
daca ii vede goliciunea ei si ea ii vede pe a lui, este o miselie; sa fie nimiciti subt 
ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea sorei lui, isi va lua pedeapsa 
pentru pacatul lui. Daca un om se culca cu o femeie care este la sorocul femeilor, si-i 
descopere goliciunea, daca-i descopere scurgerea, si ea isi descopere scurgerea 
singelui ei, amindoi sa fie nimiciti din mijlocul poporului lor. Sa nu descoperi 
goliciunea sorei mamei tale, nici a sorei tatalui tau, caci inseamna sa descoperi pe 
ruda ta de aproape: amindoi acestia isi vor lua pedeapsa pacatului. Daca un om se 
culca cu matusa-sa, a descoperit goliciunea unchiului sau; isi vor lua pedeapsa 
pacatului lor: vor muri fara copii. Daca un om ia pe nevasta fratelui sau, este o 
necuratie; a descoperit goliciunea fratelui sau: nu vor avea copii.    

Concubina pare a fi sinonim cu cuvantul nevasta in Biblie. Vezi indexul pentru 
referiri. 



  

2. ISMAEL SAU ISAAC?:  

O controversa s-a ivit intre adeptii Bibliei si Islamisti.; care dintre fiii lui Avraam 
(pbal), Ismail sau Isac a fost oferit catre sacrificiu.  

Biblia este foarte clara indicandu-ne ofranda:  

GENEZA 22:2 “Dumnezeu i-a zis: Ia pe fiul tau, pe SINGURUL TAU FIU,…du-te in 
tara Moria, si adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ti-l voi spune.”  

Daca la un moment dat, urmasul lui Avraam (pbal) putea sa fie descris ca “fiul unic”, 
acesta nu putea fi decat Ismael, pentru ca pentru mai mult decat treisprezece ani el 
este fiul unic si samanta de la Avraam. 

Dumnezeu Atotputernicul recunoaste Ismail ca “fiul si samanta” lui Avraam în nu mai 
putin decat doisprezece ori doar in Cartea Genezei. La nici un moment de vreme, 
Isaac nu-l putem numi “unicul fiu si samanta” lui Avraam!  

Pana mincinoasa a fost in mana scribilor Evrei care au editat Cartea lui Moise (pbal), 
asa cum se jeleste profetul Ieremia: 

IEREMIA 8:8  Cum puteti voi sa ziceti: ,Sintem intelepti, si Legea Domnului este cu 
noi?` ,,Cu adevarat, DEGEABA S-A PUS LA LUCRU PANA MINCINOASA A 
CARTURARILOR.  

Cand s-a gasit ca Evreii au schimbat un Israelit intr-un Ismaelit fara a se oferi nici un 
motiv, atunci cat de usor este sa schimbi “singurul tau fiu Ismael” in “singurul tau fiu 
Isaac” 

Iata, bola Evreilor, se confirma:  

2SAMUEL 17:25 “…Amasa era fiul unui om numit Itra, Israelitul,…”  

Contrazis de: 

1CRONICI 2:17 “Abigail a nascut pe Amasa; tatal lui Amasa a fost Ieter, 
Ismaelitul.”   

3. IBRAHIM –VEZI AVRAAM 

4. IEREMIA: Facut profet inainte de nasterea sa:  

a) “Mai bine inainte ca sa te fi intocmit in pintecele mamei tale, te cunosteam, si mai 
inainte ca sa fi iesit tu din pintecele ei, Eu te pusesem deoparte, si te facusem 
prooroc al neamurilor.” IEREMIA 1:5  

IEREMIA INSELAT de catre Dumnezeu (?):  



b) “M'ai induplecat, Doamne, si m'am lasat induplecat; ai fost mai tare decit mine isi 
m'ai biruit! In fiecare zi sint o pricina de ris, toata lumea si bate joc de mine.” 
IEREMIA 20:7  

5. ISUS 

ISUS (pbal): PRIMUL SAU MIRACOL IN SFANTA BIBLIE SI IN SFANTUL 
QUR’AN: Sa transforme apa in vin la sarbatoarea unei nunti in Cana. IOAN 2:9 
Nunul, dupa ce a gustat apa facuta vin, - el nu stia de unde vine vinul acesta (slugile 
insa, cari scosesera apa, stiau)”   In Sfantul Qur’an primul  miracol se refera la 
apararea mamei sale, inca din pruncie, impotriva acuzatiilor false ale dusmanilor sai. 
SURA MARYAM 19: 30-33 “Dar el (pruncul) a zis: “Eu sunt robul lui Allah! El 
mi-a daruit Sciptura si m-a facut prifet! Si El m-a binecuvantat, oriunde as fi, 
si mi-a poruncit Rugaciunea (As-Salat) si Dania (Az-Zakat), cat voi trai, Si 
bunacuviinta fata de nascatoarea mea! Si nu m-a facut pe mine trufas, nici 
ticalos! Si pacea fie asupra mea in ziua in care voi muri si in ziua in care voi 
fi adus la viata (din nou)!”   

INSULTE; VOBE VIOLENTE IMPOTRIVA OAMENILOR BATRANI:  

a) MATEI 23:13 Vai de voi, carturari si Farisei fatarnici! Pentruca voi inchideti 
oamenilor Imparatia cerurilor: nici voi nu intrati in ea, si nici pe cei ce vor sa intre, 
nu-i lasati sa intre.  MATEI 12:39 Drept raspuns, El le-a zis: ,,Un neam viclean si 
preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decit semnul proorocului 
Iona.  MATEI 23:27 Vai de voi, carturari si Farisei fatarnici! Pentruca voi sinteti ca 
mormintele varuite, cari, pe dinafara se arata frumoase, iar pe dinlauntru sint pline 
de oasele mortilor si de orice fel de necuratenie.  MATEI 23:33 Serpi, pui de 
napirci! Cum veti scapa de pedeapsa gheenei?   

b) Ii spune mamei sale “FEMEIE” IOAN 2:4 Isus i-a raspuns: ,,Femeie, ce am a face 
Eu cu tine? Nu Mi-a venit inca ceasul.”, asa cum se adreseaza si unor prostituate,  
IOAN 8:10 “… Isus i-a zis: ,,Femeie, unde sint pirisii tai? Nimeni nu te-a osindit”. 
“PRINTUL PACII” Se lauda ca el nu a venit sa aduca pace pe pamant, si foc si vrajba: 
LUCA 12:49 Eu am venit sa arunc un foc pe pamint. Si ce vreau decit sa fie aprins 
chiar acum!  Iar LUCA 12:51 Credeti ca am venit sa aduc pace pe pamint? Eu va 
spun: nu; ci mai degraba desbinare.  (ISUS) NU DUMNEZEU! Isus nu ar fi permis 
nimanui macar sa-l cheme ‘bun’, sau ar lasa sa îl cheme Dumnezeu-God, chiar si cu 
“g” mic. Vezi indicele pentru capitolul Dumnezeu-God cu “g”-mic. 

  

In unele editii ale Bibliei apare in MATEI 19:16-17 “Un om a venit la Isus. Si i-a spus, 
Bunul Invatator, ce bine sa fac pentru a avea viata vesnica? Isus i-a zis, DE CE MA 
NUMESTI BUN? nu este NIMENI ALTUL BUN DECAT UNUL SINGUR. ACESTA ESTE 
DUMNEZEU.” 

ISUS - PUTEREA LUI ISUS NU ESTE PUTERE SA PESONALA:  

a) MATEI 28:18 “Isus S'a apropiat de ei, a vorbit cu ei, si le-a zis: Toata puterea Mi-
a fost data in cer si pe pamint.”   



b) IOAN 5:30 “Eu NU POT face nimic dela Mine insumi: judec dupa cum aud; si 
judecata Mea este dreapta, pentru ca nu caut sa fac voia Mea, ci voia Tatalui, care 
M'a trimes.”   

c) IOAN 11:41-43 “Au luat dar piatra din locul unde zacea mortul. Si Isus a ridicat 
ochii in sus, si a zis: ‘Tata, Iti multamesc CA M'AI ASCULTAT. Stiam ca TOTDEAUNA 
MA ASCULTI; dar vorbesc astfel pentru norodul care sta imprejur, CA SA CREADA ca 
Tu M'ai trimes.’ Dupa ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: ‘Lazare, vino 
afara!’”    

Cine deci a dat viata inapoi lui Lazar? Raspunsul este “DUMNEZEU!” pentru ca 
Dumnezeu care a ascultat rugaciunile lui ISUS asa cum o facea intotdeauna!”  

ASCULTATI ACUM MARTURIA LUI PETRU:  

d) FAPTE 2:22 Barbati Israeliti, ascultati cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om 
adeverit de Dumnezeu inaintea voastra prin minunile, semnele si lucrarile pline de 
putere, PE CARE LE-A FACUT DUMNEZEU PRIN El in mijlocul vostru, dupa cum bine 
stiti;  

A FOST LUCA INSPIRAT DE CATRE DUMNEZEU SA SPUNA CA ISUS A FOST FIUL LUI 
IOSEF? LUCA 3:23 Isus avea APROAPE (“aproape” de care Sfantul Spirit nu era 
tocmai sigur) treizeci de ani, cind a inceput sa invete pe norod; si era, (CUM SE 
CREDEA), fiul lui Iosif, fiul lui Eli”  

Cuvintele “(cum se credea)” scrise in paranteze nu apar in originalul Grecesc al 
manuscriselor lui Luca! Aceste cuvinte sunt o adugare a celor ce au tradus.   

Indiferent in care dialect al oricarei limbi, ca Araba, Africana, Zulu, etc. cuvintele 
“care se credea” sunt pastrate in traduceri, dar parantezele sunt desfiintate. Prin 
desfiintarea acestora, cuvintele devin parte din declaratia lui Luca; si cum Luca a fost 
inspirat, cuvintele Cuvintele sunt transmuta in declaratia lui Dumnezeu. Se vede cat 
de usor cuvintele omului se pot transforma in cuvintele lui Dumnezeu in lumea 
Crestina.  

ISUS(pbal) – AUTOCONSIDERARE: MATEI 26:711 s'a apropiat de El o femeie cu un 
vas de alabastru cu mir foarte scump; si, pe cind sta El la masa, ea a turnat mirul pe 
capul Lui. UCENICILOR LE-A FOST NECAZ, cind au vazut lucrul acesta, si AU ZIS: 
,,CE ROST ARE RISIPA ASTA? Mirul acesta s'ar fi putut vinde foarte scump, si banii 
sa se dea saracilor.”Cind a auzit Isus, le-a zis: ,,De ce faceti suparare femeii? Ea a 
facut un lucru frumos fata de Mine. Pentru ca pe SARACI II AVETI TOTDEAUNA CU 
VOI, dar pe Mine nu Ma aveti totdeauna. 

  

ISUS (pbal) ”DUMNEZEU”?:  

FARA PUTERI:  



a) IOAN 5:30 “Eu nu pot face NIMIC dela Mine insumi: judec dupa cum aud; si 
judecata Mea este dreapta, pentru ca nu caut sa fac voia Mea, ci voia Tatalui, care 
M'a trimes.”  

NU AVEA NICI O CUNOSTIINTA DESPRE LUMEA CEALALTA  

b) MARCU 13:32 “Cat despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu stie nimeni, nici ingerii 
din ceruri, NICI FIUL, ci numai Tatal.”   

ERA NESTIUTOR IN CE PRIVESTE ANOTIMPURILE  

(c) MARCU 11:13 “A zarit de departe un smochin, care avea frunze, si a venit sa 
vada poate va gasi ceva in el. S'a apropiat de smochin, dar n'a gasit decit frunze, 
CACI NU ERA INCA VREMEA SMOCHINELOR.”  

ISUS(pbal) – UN “DUMNEZEU” INSETAT?   

(d) IOAN 19:28 “Dupa aceea, Isus, care stia ca acum totul s'a sfirsit, ca sa 
implineasca Scriptura, a zis: ,,MI-E SETE.”   

ISUS (PBAL) A FOST UN “DUMNEZEU” PLANGACIOS?  

e) In unele editii apare: “Isus PLANGEA.” IOAN I 1:3 5 Este cea mai scurta 
propozitie din Biblie  - doar doua cuvinte.  

IMAGINATI-VA UN “DUMNEZEU” ISPITIT DE DIAVOL (?) 

f) MARCU 1:13 “unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo statea 
impreuna cu fiarele salbatice si-I slujeau ingerii”  

  

ISUS (pbal) RASIST:  

A venit doar pentru Evrei:  

(a) MATEI 10:5 “Acestia sint cei doisprezece, pe cari i-a trimes Isus, dupa ce le-a 
dat invataturile urmatoare: Sa nu mergeti pe calea paginilor si sa nu intrati in vreo 
cetate a Samaritenilor; ci sa mergeti mai de graba la OILE PIERDUTE ALE CASEI LUI 
ISRAEL.”   

(b) MATEI 15:24 Drept raspuns, El a zis: ,,Eu NU SUNT TRIMIS DECAT LA IOLE 
PIERDUTE ALE CASEI LUI ISRAEL.” Dar ea a venit si I s'a inchinat, zicind: ,,Doamne, 
ajuta-mi! Drept raspuns, El i-a zis: ,,Nu este bine sa iei pinea copiilor, si s-o arunci la 
catei!”  (referire la ceilalti oameni in afara de Evrei) 

  

ISUS (PBAL) – INTOARCEREA SA INCA NEMATERIALIZATA: MATEI 10:23 Cind 
va vor prigoni intr'o cetate, sa fugiti intr'alta. ADEVARAT va spun ca NU VETI 



ISPRAVI de strabatut cetatile lui Israel PANA VA VENI FIUL OMULUI.(referindu-se la 
el insusi).  

Discipolii de Jesus au colindat cetatile,…si le-au tot colindat…tecand de atunci 2000 
de ani, si nici un semn al intoarcerii lui Isus. 

ISUS VORBEA IN PARABOLE PENTRU A-I INSELA PE CEI NEINITIATI: MARCU 
4:11 ,,Voua,`` le-a zis El, ,,v'a fost dat sa cunoasteti taina Imparatiei lui Dumnezeu; 
dar pentru cei ce sint afara din numarul vostru, toate lucrurile sint infatisate in pilde; 
pentru ca, ,,macar ca privesc, sa priveasca si sa nu vada, si macar ca aud, sa auda si 
sa nu inteleaga, ca nu cumva sa se intoarca la Dumnezeu, si sa li se ierte 
pacatele.``  

URA CA BAZA A CREDINTEI IN EL (ISUS):  LUCA 14:26 ,,Daca vine cineva la 
Mine, si NU URASTE pe tatal sau, pe mama-sa, pe nevasta-sa, pe copiii sai, pe fratii 
sai, pe surorile sale, ba chiar insas viata sa, NU POATE fi ucenicul Meu.”  

PETRU IL CONTRAZICE PE ISUS (pbal) IN CEEA CE PRIVESTE FAPTUL CA 
ACESTA SE CONSIDERA SINGURA CALE CATRE DUMNEZEU: IOAN 14:6 Isus i-a 
zis: ,,Eu sint calea, adevarul si viata. Nimeni nu vine la Tatal decit prin Mine” 
Contrazis de: FAPTE 10:34 “Atunci Petru a inceput sa vorbeasca, si a zis: ,,In 
adevar, vad ca Dumnezeu nu este partinitor, ci ca in orice neam, cine se teme de El, 
si lucreaza neprihanire este primit de El.”  

6. INCHINARE (ADORARE)  

Cuvantul “inchinare” in Marcu 5:6 Cind a vazut pe Isus de departe, a alergat, I s'a 
inchinat, ca si in multe alte locuri inseamna a adora, a venera, a respecta. Comparati 
acelasi verset cu LUCA 8:28 Cind a vazut pe Isus, a scos un strigat ascutit, a cazut 
jos inaintea Lui, si a zis cu glas tare: ,,Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul 
Dumnezeului Celui Prea Inalt? Te rog nu ma chinui.” In care cuvantul “inchinare” 
este vazut ca drept “ACAZUT JOS IN FATA LUI.” 

7. INSTIGARE LA CRIMA 

 “…sa nu te invoiesti si sa nu-l asculti; sa n'arunci spre el o privire de mila, sa nu-l 
cruti, si sa nu-l ascunzi. Ci SA-L OMORI ; intai mina ta sa se ridice asupra lui ca SA-L 
OMOARE, si apoi mina intregului popor;” DEUTEROM 13:8-9   

  

J 

JEHOVAH 

Este uimitor faptul ca daca Jehovah este numele lui Dumnezeu asa cum Marorii lui 
Jehovah sustin cu indrazneala, acest cuvant atat de rasunator nu apare nici macar o 
singura data in manuscrisele celor 27 de Carti ale Noului Testament.  

Pentru detalii amanuntite, vezi  - "What is His Name?"   



  

K 

KETURAH:  (CHETURA) 

A treia nevasta a lui Avraam: GENEZA 25:1 “Avraam a mai luat o nevasta, numita 
Chetura.”  Chetura, ca sotie a lui Avraam este contrazis de acelasi “Cuvant al lui 
Dumnezeu” in 1CRONICI 1:32 Fiii Cheturei, tiitoarea (concubina) lui Avraam.. Ea a 
nascut pe Zimran, Iocsan, Medan, Madian, Isbac si Suah. -Fiii lui Iocsan: Seba si 
Dedan.” Unde Chetura este descrisa ca fiind concubina lui Avraam. Este o mare 
contradictie in Biblie, numai daca, “NEVASTA” este sinonimul pentru “CONCUBINA 

M  

1. MASSACRE  

2. MELCHIDESEK  

3. MESSIAH TRADUS "CHRIST"  

4. MUHAMMAD (pbuh)  

          ESTE UN PROFET ADEVARAT DUPA CELE SPUSE IN BIBLIE:  

          MUHAMMAD (pbal) MENTIONAT DUPA NUME IN BIBLIE:   

          MUHAMMAD (pbal) UN “MANGAIATOR” CA SI ISUS (pbal)  

 

  

1. MASACRU 

Pe mainile Evreilor:  

a) NUM 31:17-18 “Acum, dar, OMORATI pe orice prunc de parte barbateasca, si 
OMORATI pe orice femeie care a cunoscut pe un barbat culcindu-se cu el (care au 
facut sex); dar lasati cu VIATA pentru voi toti PRUNCII de parte femeiasca si pe 
toate FETELE cari n'au cunoscut impreunarea cu un barbat (virgine).” Evreii au salvat 
pentru ei 32000 de virgine:  NUMERI 31:35 si treizeci si doua de mii de suflete, adica 
femei cari nu cunoscusera impreunarea cu un barbat.; NUMERI 31:40 si 
sasesprezece mii de insi, din cari treizeci si doi luati ca dare Domnului.   

b) Darin orasele popoarelor, pe care Domnul le-o da ca mostenire catre Evrei nu 
TREBUIE LASAT NINIC IN VIATA: DEUTEROMUL 20:16 “Dar in cetatile popoarelor 
acestora, a caror tara ti-o da ca mostenire Domnul, Dumnezeul tau, sa nu lasi cu 
viata nimic care sufla.”   



c) “si au nimicit-o (Evreii) cu desavirsire, trecind prin ascutisul sabiei tot ce era in 
cetate, barbati si femei, copii si batrini, pina la boi, oi si magari.”  IOSUA 6:21     

d) “Iosua a luat Macheda chiar in ziua aceea, si a trecut-o prin ascutisul sabiei; a 
nimicit cu desavirsire pe imparat, cetatea si pe toti cei ce se aflau in ea; N’A LASAT 
SA SCAPE NICIUNUL, si imparatului din Macheda i-a facut cum facuse imparatului 
Ierihonului.” IOSUA 10:28   

  

2. MELHISEDEC 

Cel mai matre preot al Salemului, detine calitati care le-ar umbri pana si pe cele ale 
lui Isus (pbal)  EVREI 7:3 “fara tata, fara mama, fara sita de neam, neavand nici 
inceput al zilelor, nici sfarsit al vietii, dar care a fost asemanat cu fiul; lui Dumnezeu, 
ramane preot in veac.” (De aceste atribute nu dispune decat Dumnezeu!)  

  

3. MESIAH TRADUS “CHRISTOS” 

Mesiah este un nume foarte comun in Ebraica. Tradus in Greaca devine “Chistos” 
care inseamna UNSUL. Oriune apare cuvantul “uns” in traducerea oricarei versiuni a 
Bibliei cuvantul original in Ebraica este invariabil acelasi “MESIAH”! Iata cateva 
exemple:  

a) GEN 31:13 Eu sint Dumnezeul din Betel, unde ai UNS (Mesiah) un stilp…”(Christ 
Pillar!) (Stalpul Cristos!)  

b) LEVITICUL 8:10 “Moise a luat untdelemnul pentru UNGERE (Mesiah), a UNS 
(Mesiah) sfintul locas si toate lucrurile, cari erau in el, si le-a sfintit.” (Christ Oil! and 
Christ Tabernacle!)  (Uleiul Christos! Si Lucrurile Christos!) 

c) 1SAMUEL 2:10 “El va da Imparatului Sau putere, Si El va inalta CORNUL (in unele 
editii) taria.....UNSULUI (Mesiah) Lui.”  (Christ Horn!) (O corn/tarie Christos!)  

d) In unele editii apare: EZEKIEL 28:14 “Erai un HERUVIM  UNS (Mesiah)…” 
(hruvimul Christos!)    

e) ISAIA 45:1  ,,Asa vorbeste Domnul catre UNSUL (Mesiah) Sau, catre Cir..” 
 (Christ CYRUS!) (Cir Christos!) Dumnezeu il considera chiar si pe un rege pagan ca 
drept UNSUL (Mesiah) Lui!  

  

4. MUHAMMAD (pbal):  

ESTE UN PROFET ADEVARAT DUPA CELE SPUSE IN BIBLIE:  



a) 1IOAN 4:2 “Orice duh (se refera la orice profet), care marturiseste ca Isus Hristos 
a venit in trup, este de la Dumnezeu”;  Comparati cu Sfantul Qur'an 3:45 si multe 
alte versete Qur’anice in care se vorbeste despre Isus (pbal) drept Christos (Masiah). 
“(Adu-ti aminte) cand ingerii au zis: ‘O, Maria! Allah iti vesteste (un copil ce 
vine cu) cuvant din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul mariei, 
maret in aceasta lume ca si unul dintre cei mai apropiati (de Allah).” 

MUHAMMAD (PBAL) MENTIONAT DUPA NUME IN BIBLIE:   

b) CINTAREA LUI SOLOMON 5:16 “Cerul gurii lui este numai dulceata si toata fiinta 
lui este plina de farmec(MUHUMMEDIM). Asa este iubitul meu, asa este scumpul 
meu, fiice ale Ierusalimului!” -  Din originalele manuscrise Ebraice, cuvantul 
“MUHUMMEDIM” este tradus cu ‘altogether lovely’/plin de farmeccare nu este altul 
decat Muhammad dar care are un “im” adaugat care reprezinta in limba Ebraica o 
forma de plural ce indica respect.   

MUHAMMAD (pbal) UN “MANGAIATOR” CA SI ISUS (pbal)  

c) IOAN 14:16  Si Eu voi ruga pe Tatal, si El va va da un ALT Mingiietor (Greceste: 
Paraclet, aparator, ajutor.), care sa ramina cu voi in veac; 

Isus (pbal) a fost primul Mangaietor. Iar UN ALTUL trebuia sa fie ca el, la fel cu Isus, 
un om si nu un Spirit/Duh.  

O 

ONANISM:  

Dupa ‘New Collins Dictionary’ Onanismul reprezinta Retragerea penisului din 
vagin înainte de ejaculare;  in termeni medicali – “coitus interruptus”. GENEZA 
38:8-9  Atunci Iuda a zis lui Onan: ,,Du-te la nevasta fratelui tau, ia-o de nevasta, 
ca cumnat, si ridica saminta (a avea relatie sexuala) fratelui tau.” Onan, stiind ca 
saminta aceasta n'are sa fie a lui, varsa saminta pe pamint ori de cite ori SE CULCA 
cu nevasta fratelui sau, ca sa nu dea saminta fratelui sau. 

  

  

P 

1. PAVEL 

2. PORCI 

3. POLIGAMIE 

4. PROOROCI 

5. PROFETI (…..DESPUIATI!?) 



6. PREACURVIE 

7. PACATUL MOSTENIT 

  

  

1. PAVEL 

In modul sau de a gandi, a fi siret este admis: 2CORINTENI 12:16 “Fie si-asa! Nu 
v'am fost sarcina de loc. ‘Dar, zic ei, ‘ca un om istet ce sint, v'am prins prin siretlic.’” 
Siretlic: tactica abila, tradare, inselatorie. 

  

2. PORCI  

Carnea de porc este interzisa:  

a) LEVITICUS 11:7-8 “Sa nu mincati porcul, care are unghia despicata si copita 
despartita, dar nu rumega; sa-l priviti ca necurat. Sa nu mincati din carnea lor, si sa 
nu va atingeti de trupurile lor moarte: sa le priviti ca necurate.” 

Isus a distrus 2000 de porci ca sa vindece un om:  

b) MARCU5:13 “Isus le-a dat voie. Si duhurile necurate au iesit si au intrat in porci; 
si turma s'a repezit de pe ripa in mare: erau aproape doua mii, si s'au inecat in 
mare.” 

  

3. POLIGAMIA 

Solomon prevazator a avut mii de neveste si concubine:  

a) 1IMPARATI 11:3 “A avut de neveste sapte sute de craiese imparatesti si trei sute 
de tiitoare; iar nevestele i-au abatut inima.”  

b) Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a avut mai mult de o nevasta; la fel si Israel 
(Iacov) si Regele David. Nu exista nici un singur cuvant de repros in “Cartea lui 
Dumnezeu”, Sfanta Biblie impotriva poligamiei.   

  

4. PROOROCI 

Amenintari desarte:  



a) GENESIS 2:17 GENEZA 2:17 “dar din pomul cunostintei binelui si raului sa nu 
maninci (referire la  Adam), caci IN ZIUA in care vei minca din el, VEI MURI 
NEGRESIT.”  

Contrazis de:  

b) GENEZA 5:5 “Toate zilele pe cari le-a trait Adam, au fost de NOUA SUTE TREI 
ZECI DE ANI; apoi a murit.”  Uluitor! In limba lui Dumnezeu (?) “IN ZIUA” nu 
inseamna exact in acea zi ci secole mai tarziu (?)  Dupa Sfanta Biblie, Diavolul a fost 
mult mai sincer in ceea ce priveste consecintele gustarii din “fructul oprit”, el a 
convins-o pe Eva: 

c) GENEZA 3:4 “Atunci sarpele (Davolul) a zis femeii: ,,Hotarit, ca NU VEI MURI.”  

  

5. PROFETI (DAR DE DATA ASTA…… DESPUIATI) 

“Daca asa sunt preotii, Dumnezeu sa-i binecuvantaze pe credinciosi.”  

a) GENEZA 9:21 “A baut vin (Noe), s'a imbatat si s'a DEZGOLIT in mijlocul cortului 
sau.”   

b) 1SAMUEL 19:24 S'a desbracat de haine (Saul) si a proorocit si el inaintea lui 
Samuel; si s'a aruncat DEZBRACAT la pamint toata ziua aceea si toata noaptea. De 
aceea se zice: ,,Oare... si Saul este intre prooroci?”   

c) 2SAMUEL 6:20 David s'a intors sa-si binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a 
iesit inainte, si a zis: ,,Cu cita cinste s'a purtat azi imparatul lui Israel 
DESCOPERINDU-SE (dezbraca) inaintea slujnicelor supusilor lui, cum s'ar 
DESCOPERI un om... de nimic!”   

d) ISAIA 20:3  Si Domnul a zis: ,,Dupa cum robul meu Isaia umbla GOL si descult, 
trei ani de zile,…tineri si batrini, GOI si desculti, si cu spinarea descoperita, spre 
rusinea Egiptului.  

  

6. PREACURVIE 

Prosituate nesatioase: 

a) EZEKIEL 16:28  Apoi ai CURVIT cu Asirienii, pentru ca erai FARA SAT; ai curvit cu 
ei, si tot NU TE-AI SATURAT.  

  

b) PREACURVIA CELOR DOUA SURORI – OHOLA SI OHOLIBA: 

EZEKIEL 23:1 Cuvintul Domnului mi -a vorbit astfel:  



EZEKIEL 23:2 ,,Fiul omului, erau doua femei, fiice ale aceleiasi mame.  

EZEKIEL 23:3 Ele au curvit in Egipt, au curvit in tinereta lor; acolo le-au fost strins 
titele, acolo le -a fost atins sinul fecioresc.  

EZEKIEL 23:4 Cea mai mare se chema Ohola, si sora ei Oholiba. Erau ale Mele, si au 
nascut fii si fiice.`` Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.  

EZEKIEL 23:5 Ohola nu Mi -a fost credincioasa; s'a aprins de dragoste pentru 
ibovnicii ei, dupa Asirieni, vecinii ei,  

EZEKIEL 23:6  imbracati cu stofe vapsite in albastru, dregatori si capetenii, toti tineri 
si placuti, calareti calari pe cai.  

EZEKIEL 23:7 Ea a curvit cu ei, cu toata fruntea copiilor Asiriei; s'a spurcat cu toti 
aceia pentru cari umbla nebuna, s'a spurcat cu toti idolii lor.  

EZEKIEL 23:8 Nu s'a lasat nici de curviile ei din Egipt, caci acestia se culcasera cu ea 
din tinereta ei, ii atinsesera sinul fecioresc, si isi varsasera curviile peste ea.  

EZEKIEL 23:9 De aceea, am dat-o in minile ibovnicilor ei, in minile copiilor Asiriei, 
pentru cari se aprinsese de dragoste.  

EZEKIEL 23:10 Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii si fiicele, si pe ea au ucis-o 
cu sabia, de i s'a dus vestea printre femei, dupa judecatile facute de ei asupra ei.  

EZEKIEL 23:11 Sora ei Oholiba a vazut lucrul acesta, si a fost mai fara friu, de cit ea 
in patima ei; si a intrecut pe soru-sa in curvii.  

EZEKIEL 23:12 Ea s'a aprins de dragoste dupa copiii Asiriei, dupa dregatori si 
capetenii, vecinii ei, imbracati in chip stralucit, calareti calari pe cai, toti tineri si 
placuti.  

EZEKIEL 23:13 Am vazut ca se spurcase, intocmai ca cea dintii din amindoua.  

EZEKIEL 23:14 Ea a mers chiar mai departe in curviile ei. A zarit pe ziduri niste 
zugraveli de barbati, niste icoane de Haldei zugraviti cu coloare rosie,  

EZEKIEL 23:15 cu briie imprejurul coapselor lor, cu turbane de felurite colori pe cap, 
toti avind infatisarea unor viteji, dupa felul Babilonenilor, a caror tara de nastere este 
Haldea; si s'a aprins dupa ei,  

EZEKIEL 23:16 la cea dintii privire, si le-a trimes soli in Haldea.  

EZEKIEL 23:17 Si copiii Babilonului au venit la ea, in patul de dragoste, si au 
spurcat-o cu curviile lor. Asa ca ea s'a spurcat cu ei, si apoi inima i s'a instrainat de 
ei.  

EZEKIEL 23:18 Si cind si-a dezgolit ea necuratia, si-a descoperit goliciunea, si inima 
Mea s'a instrainat de ea, cum se instrainase si de soru-sa.  



EZEKIEL 23:19 Dar ea si-a inmultit curviile tot mai mult, gindindu-se iaras la zilele 
tineretei ei, cind curvea in tara Egiptului.  

EZEKIEL 23:20 Ea s'a aprins dupa niste necurati, a caror carne era ca a magarilor, si 
a caror apropiere era ca a armasarilor.  

EZEKIEL 23:21 Astfel, ti-ai inoit iaras nelegiuirile tineretei tale, cind Egiptenii iti 
stringeau titele, din pricina sinului tau fecioresc.  

EZEKIEL 23:22 Deaceea, Oholiba, asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Iata ca atit 
impotriva ta pe ibovnicii tai, de cari ti-ai instrainat inima, si-i aduc din toate partile 
impotriva ta:     

EZEKIEL 23:23 pe Babiloneni si pe toti Haldeii, capitani, voivozi si domni, si pe toti 
copiii Asiriei impreuna cu ei, tineri si placuti, toti dregatori si capetenii, oameni 
vestiti, toti calari pe cai.  

EZEKIEL 23:24 Ei vin impotriva ta cu arme, cara si roti, si cu o multime de popoare. 
Cu scut, pavaza si coifuri, inainteaza de toate partile impotriva ta. Lor le incredintez 
judecata, si te vor judeca dupa legile lor  

EZEKIEL 23:25 Te fac sa-Mi simti gelozia, si se vor purta cu urgie cu tine. Iti vor taia 
nasul si urechile, si saminta ta va cadea lovita de sabie. Iti vor lua fiii si fiicele, si ce-
ti va mai raminea, va fi mincat de foc.  

EZEKIEL 23:26 Te vor desbraca de haine, si vor lua podoabele scumpe cu cari te 
gatesti.  

EZEKIEL 23:27 Voi pune astfel capat nelegiuirilor tale si curviilor tale din tara 
Egiptului. Asa ca nu-ti vei mai indrepta privirile spre ei, si nu te ve mai gindi la Egipt.  

EZEKIEL 23:28 Caci asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Iata, te dau in minile 
acelora de cari ti s'a instrainat inima.  

EZEKIEL 23:29 Se vor purta cu ura cu tine; iti vor ridica toate bogatiile, si te vor lasa 
goala, goala de tot. Rusinea necuratiilor tale se va descoperi, rusinea nelegiuirilor si 
curviilor tale.  

EZEKIEL 23:30 Lucrurile acestea ti se vor intimpla, pentruca ai curvit cu neamurile, 
pentruca te-ai spurcat cu idolii lor.  

EZEKIEL 23:31 Ai mers pe calea sorei tale, deaceea, si Eu iti pun potirul ei in mina.  

EZEKIEL 23:32 Asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Vei bea potirul sorei tale, cel larg 
si adinc; vei ajunge de ris si de batjocura. Incape mult in el!  

EZEKIEL 23:33 Te vei umplea de betie si durere; caci potirul sorei tale Samaria este 
un potir de groaza si spaima!  

EZEKIEL 23:34 Il vei bea si il vei goli, ii vei roade cioburile, si-ti vei sfisia titele. Caci 
Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu.``  



EZEKIEL 23:35 De aceea asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Pentruca M'ai uitat, 
pentruca M-ai aruncat la spate-ti, poarta-ti si tu acum pedeapsa nelegiuirilor si 
curviilor tale.”  

EZEKIEL 23:36 Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, vrei sa judeci pe Ohola si Oholiba? 
Pune-le inainte uriciunile lor!  

EZEKIEL 23:37 Ele s-au dedat la preacurvie, si pe minile lor este singe: au preacurvit 
cu idolii lor; si copiii pe cari Mi-i nascusera, i-au trecut prin foc in cinstea lor, ca sa-i 
manince!  

EZEKIEL 23:38 Afara de aceasta iata ce Mi-au mai facut: Mi-au spurcat Locasul cel 
sfint in aceias zi, si Mi-au pingarit Sabatele.  

EZEKIEL 23:39 Caci dupace si-au jertfit copiii la idolii lor, tot in ziua aceea s'au dus si 
in Locasul Meu cel sfint, ca sa-l spurce. Iata ce au facut in Casa Mea.  

EZEKIEL 23:40 Au umblat chiar dupa oamenii, cari veneau de departe, le-au trimes 
soli, si iata ca ei au venit. Pentru ei te-ai scaldat tu, te-ai sulemenit la ochi, si te-ai 
gatit cu podoabele tale;  

EZEKIEL 23:41 ai sezut pe un pat maret, inaintea caruia era intinsa o masa, pe care 
ai pus tamiia si untdelemnul Meu.  

EZEKIEL 23:42 S'au auzit strigatele unei multimi vesele; si cu multimea aceasta de 
oameni de rind au adus niste betivi din pustie, cari au pus bratari in minile celor 
doua surori si mindre cununi pe capetele lor.  

EZEKIEL 23:43 Am zis atunci cu privire la curva cea batrina: ,,Si acum isi va urma ea 
oare curviile, si tot vor mai veni la ea?”  

EZEKIEL 23:44 Si au venit la ea cum vin la o curva; asa s'au dus la Ohola si Oholiba, 
la aceste femei nelegiuite.  

EZEKIEL 23:45 e aceea oamenii fara prihana le vor osindi, cum se osindesc femeile 
preacurve, cum se osindesc cele ce varsa singe; caci sint prea curve, si au singe pe 
mini.  

EZEKIEL 23:46 Caci asa vorbeste Domnul, Dumnezeu: ,,Voi aduce impotriva lor o 
multime de gloata mare, si le voi da prada chinului si jafului.  

EZEKIEL 23:47 Adunarea le va ucide cu pietre, si le va dobori cu lovituri de sabie; le 
vor ucide fiii si fiicele lor, si le vor arde casele cu foc.  

EZEKIEL 23:48 Voi face astfel sa inceteze nelegiuirea in tara; ca toate femeile sa ia 
invatatura, si sa nu mai faca o nelegiuire ca a voastra!  

EZEKIEL 23:49 Vi se va rasplati astfel nelegiuirea, si veti purta pacatele savirsite cu 
idolii vostri, si veti sti ca Eu sint Domnul, Dumnezeu!”  (New World Translation)  



c) OSEA 4:12 …caci duhul curviei ii duce in ratacire, si sint necredinciosi 
Dumnezeului lor. OSEA 6:10 In casa lui Israel am vazut lucruri grozave: acolo Efraim 
curveste, Israel se spurca.  OSEA 9:1 Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca 
popoarele, pentru ca ai curvit, parasind pe Domnul, pentru ca ai iubit o plata 
necurata in toate ariile cu griu!  

  

7. PACATUL MOSTENIT 

Dogma Crestina ne arata ca pacatul este mostenit impotriva tuturor regulilor etice, a 
bunului simt. Aceasta este explicit pronuntat de catre Dumnezeu – DUPA DOGMELE 
CRESTINE: 

EZEKIEL 18:20-21 “Sufletul care pacatuieste, acela va muri. Fiul (urmasii lui Adam) 
nu va purta nelegiuirea tatalui sau(Adam), si tatal nu va purta nelegiuirea fiului sau! 
Neprihanirea celui neprihanit va fi peste el, si rautatea celui rau va fi peste 
el. Dar daca cel rau se intoarce dela toate pacatele pe cari le-a savirsit, si pazeste 
toate legile Mele si face ce este drept si placut, va trai negresit, nu va muri.” 

a) In Islam notion de pacat mostenit nu exista. Cum poate un Dumnezeu Iubitor sa 
invinuiasca sau sa pedepseasca un copil inocent pentru pacatele stramosilor sai? 
(Steve A. Johnson)    

b) Nici unul din triburile pagane nu a conceput o astfel de idee groteasca, incercand 
sa presupuna, ca orice om este inascut cu o pata ereditara pe el, si aceasta pata 
pentru care el nu este responsabil personal dar pe care trebuie sa o ispaseasca; 
pentru aceasta Creatorul tuturor lucrurilor a trebuit sa jertfeasca singurul fiu pentru 
a neutraliza acest blestem misterios. (Major Yeats Brown) 

Isus insusi a considerat copiii inocenti si puri, si NU NASCUTI IN PACAT; reiese clar 
din cele spuse:  

MARCU 10:14 “Cind a vazut Isus acest lucru, S'a miniat, si le-a zis: Lasati copilasii sa 
vina la Mine, si nu-i opriti; caci Imparatia lui Dumnezeu este a celor ca ei.” 

  

S  

1. SIDA SI HOMOSEXUALITATEA 

2. SABBATH - SAMBATA 

3. SARAH             

4. SCLAVIA 

5. SODOMY                  



  

1. SIDA SI HOMOSEXUALITATEA 

Sfanta Biblie ne lasa ca mostenire cauza acestei maladii, a acestei distrugeri: Romani 
1:22-27 

ROM 1:22  S'au falit ca sint intelepti, si au inebunit;  

ROM 1:23  si au schimbat slava Dumnezelui nemuritor intr'o icoana care seamana cu 
omul muritor, pasari, dobitoace cu patru picioare si tiritoare.  

ROM 1:24  De aceea, Dumnezeu i-a lasat prada necuratiei, sa urmeze poftele 
inimilor lor; asa ca isi necinstesc singuri trupurile;  

ROM 1:25  caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si au slujit si s'au 
inchinat fapturii in locul Facatorului, care este binecuvintat in veci! Amin.  

ROM 1:26  Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scirboase; 
caci femeile lor au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr'una care este impotriva 
firii;  

ROM 1:27  tot astfel si barbatii, au parasit intrebuintarea fireasca a femeii, s'au 
aprins in poftele lor unii pentru altii, au savirsit parte barbateasca cu parte 
barbateasca lucruri scirboase, si au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea 
lor. 

  

2. SAMBATA  

Sabbath-ul este o adevarata insulta adusa lui Dumnezeu in Biblie: EXODUL 31:17 
“Aceasta va fi intre Mine si copiii lui Israel un semn vecinic; caci in sase zile a facut 
Domnul cerurile si pamintul, iar in ziua a saptea S'a odihnit si A RASUFLAT.”  
Contrar, Sfantul Qur’an exprima clar: “Allah! Nu este Dumnezeu in afara de el, 
Cel Viu, Vesnicul! Nici atipirea, nici somnul nu-l cuprind! Ale Lui sunt cele 
din ceruri si de pre pamant! Cine este acela care ar putea mijloci la El fara 
de ingaduinta Lui? El le stie pe cele din fata lor si pe cele din urma lor. Si ei 
nu pricep nmic din stiinta Sa in afara de ceea ce El voieste. Tronul Lui se 
intinde peste ceruri si peste pamant si nu-I este grea pezirea lor. El este 
Preainaltul, Maretul!” Sfantul Qur'an 2:255  

3. SARAH  

Sfanta Biblie nu-l scuteste nici chiar pe Dumnezeu de la ponegrire in urma relatiilor 
sexuale puse pe seama  Lui: in cazul conceperii lui Isus Christos (pbal), Dumnezeu 
Preaputernicul i-a aranjat Mariei aceasta conceptie prin interventia Duhului Sfant asa 
cum ne marturiseste Biblia:  



a) LUCA 1:35 “Ingerul i-a raspuns: ,,Duhul Sfint Se VA POGORA (intrebarea este 
cum?) peste tine, si puterea Celui Prea Inalt te VA UMBRI (iarasi ne intrebam, 
cum?). De aceea Sfintul care Se va naste din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.”   

Pe cand in cazul lui Isac, conceperea lui a avut loc in pantecele lui Sarah prin directa 
interventie a lui Dumnezeu insusi, asa cum este prezentat in Caretea Lui Sfanta. 

b) GENEZA 21:1-2 “Domnul Si-a adus aminte de cele ce spusese Sarei (in unele 
editii apare ‘Si Domnul a VIZITAT-O pe Sara’), si Domnul A IMPLINIT fata de Sara ce 
FAGADUISE. Sara a ramas insarcinata,…” 

   

4. SCLAVIE 

LEVITICUL 25:46 “Ii puteti lasa mostenire (SCLAVII) copiilor vostri dupa voi, ca pe o 
mosie; si puteti sa-i tineti astfel robi pe veci.”  

  

5. SODOMY:  

Motivul pentru care fiintele umane au devenit lesbiene si homesexulali: ROMANI 1:25 
 caci au schimbat in minciuna adevarul lui Dumnezeu, si AU SLUJIT si S-AU 
INCHINAT fapturii in locul Facatorului, care este binecuvintat in veci! Amin. DIN 
PRICINA ACEASTA, Dumnezeu i-a lasat in voia unor patimi scirboase; caci femeile lor 
au schimbat intrebuintarea fireasca a lor intr'una care este impotriva firii; tot astfel si 
barbatii, au parasit intrebuintarea fireasca a femeii, s'au aprins in poftele lor unii 
pentru altii, au savirsit parte barbateasca cu parte barbateasca lucruri scirboase, si 
au primit in ei insisi plata cuvenita pentru ratacirea lor. 

T  

TRINITATE  

Dupa ‘Athanasian Creed’:  

“Tatal este Dumnezeu, fiul este Dumnezeu, Sfantul Duh este Dumnezeu, si totusi nu 
sunt trei Dumnezei ci un singur Dumnezeu.”  

“In aceasta Sfanta Trinitate: Cele trei Persoane sunt EGALE si ETERNE: toate egale 
NECREATE si OMNIPOTENTE.” (The Catholic Encyclopedia)  

Cu aceasta, Trinitatea este considerata a fi: “Un Dumnezeu in trei Persoane.”  

Nu este decat un singur verset in Sfanta Scriptura numita Biblie care sustine 
irevocabil dogma Crestina, si acesta este:  

1IOAN 5:7 Caci trei sint cari marturisesc in cer: Tatal, Cuvintul si Duhul Sfint, si 
acesti trei una sint. 



Dr C.I, Scofield, D.D. sprijinit de opt alti  D.D.'s in subnota acestui verset scrie:  

“ESTE GENERAL ADMIS CA ACEST VERSET NU ARE NICI UN SUPORT IN 
MANUSCRISE SI CA A FOST INSERAT.”  

Fundamentalistii Crestini inca mai pastreaza inca aceasta nascocire, pe cand in noile 
traduceri , incluzand si Versiunea Standard Revizuita (RVS) aceste fraude au fost 
fara ceremonie expulzate, confirmand astfel spusele Qur’anice.  

“Necredinciosii sunt aceia care spun: Dumnezeu este al treilea din trei”, caci 
nu exista alt Dumnezeu in afara de Allah cel Unic si de nu vor inceta sa 
vorbeasca astfel, ii va atinge si pe cei necredinciosi dintre ei pedapsa 
dureroasa.” Sfantul Qur'an 5:76.  

Multumim lui Dumnezeu! Crestinii vrand-nevrand descopera falsurile pagane in 
“Cuvantul lui Dumnezeu” al lor, dar inca isi mai taraie picioarele.  

 

  

V    

VIN:  Vezi  "Alcool".  

VIOL  

Fratele isi violeaza sora comitand incest:  

a) 2SAMUEL 13:14  Dar el n'a vrut s'o asculte; a silit-o, a necinstit-o si s'a culcat cu 
ea.   

Fiul comite incest si isi violeaza mama:  

b) 2SAMUEL 16:22 Au intins un cort pentru Absalom pe acoperis, si Absalom A 
INTRAT (a avut relatii sexuale) la tiitoarele (tot una cu sotiile – vezi KETURAH ) 
tatalui sau, in fata intregului Israel.   

  

  

  

  

  


