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Forfatterens ord 

I navnet til Allah, Den Barmhjertige, Den Nåderike 



Siden mange troende brødre og søstere har bedt meg om å skrive et sammendrag av 

diskusjoner angående Torah (det gamle testamentet) og Evangeliet om overtroen og 

motsigelsene som finnes i dem, har jeg utarbeidet dette verket så muslimene kan forsvare sin 

rettferdige tro når de møter kristne misjonærer og Jehovas vitner, og være i stand til å vise 

dem de svake punktene i deres hellige bøker og lede dem til Islam, den sanne religionen og 

dens hellige bok (Koranen) som har blitt bevart fra stormene til forfalskninger og motsigelser 

og holdt dens renhet og hellighet igjennom historien. 

Verket inkluderer eksempler om de forskjellige mytene og motsigelsene som finnes i både det 

gamle og nye testamentet. Som alle vet er disse to testamentene de to troverdige kilder for 

kristne misjonærer generelt og Jehovas vitner spesielt. 

Men jeg vil også minne leseren om at vi muslimer tror at de to nevnte testamentene var 

opprinnelig to himmelske bøker som Allah åpenbarte til de to hellige profetene, Moses og 

Jesus, fred være med dem. 

Torah og Evangeliet var egentlig fri for motsigelser og myter, men de ble forandret og 

forfalsket under tiden til opportunistene som visket ut noen vers og la til noen nye, som er 

motsigende og mytiske for å passe deres egne personlige og sektriske interesser. 

Jeg vil begynne dette verket med å nevne noen eksempler på myter og motsigelser som finnes 

i deres bok. Etter å ha lest dette kritisk og omhyggelig vil leseren oppdage sannheten om deres 

bok. 

Priset være Allah, Herren over hele verden. 

 

Første kapittel: Overtro 

Myter 

 

Enhver som leser begge testamentene og studerer dem omhyggelig vil finne latterlige og 

tåpelige utsagn som er forkastet av enhver sunn fornuft. Jeg skal nevne bare få eksempler for 

å bruke minst mulig tid. 



 

1. Gud slåss med Jakob 

 

Vi leser i Torah at Gud kom ned fra himmelen, forkledd som en mann og han begynte å 

slåss med hans skapning og tjener Profeten Jakob. Brytekampen varte fra begynnelsen av 

natten til daggryet og Gud kunne ikke beseire Jakob. Derfor belønnet Gud ham til slutt 

ved å gi ham kallenavnet ’’Israel’’. Følgende er det Torah nevner angående denne saken: 

’’Jakob var nå alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til det grydde 

av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over Jakob, gav han ham et slag over 

hoften, så den gikk av ledd mens de kjempet. Og han sa: ’’Slipp meg, for morgenen 

gryr!’’ Men Jakob svarte: ’’Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.’’ ’’Hva heter 

du?’’ spurte mannen. ’’Jakob,’’ svarte han. Da sa mannen: ’’Du skal ikke lenger hete 

Jakob, men Israel skal være ditt navn. For du har kjempet med Gud og mennesker og 

vunnet.’’ Så velsignet han ham der. 

Jakob kalte stedet Peniel. ’’For jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.’’ 

Med det samme han kom forbi Penuel, rant solen. Og han haltet på grunn av hoften.’’ 

1Mosesbok: 32:24-31. 

På grunnlag av disse versene i Torah konkluderer vi med at Gud er svak, for han kunne 

ikke beseire sin tjener, Jakob. Jakob beseiret ham. Dette kommer tydelig fram når han sier 

i den tidligere nevnte setningen: ’’For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.’’ 

Kan vi da tro – tiltross for disse mytene som finnes i denne boken at den er Guds bok og 

den eneste veien til frelse? Vil det være mulig for et fornuftig samfunn å bli ledet til den 

sanne religionen med disse tåpelige og idiotiske mytene? 

 

2. Adam og Eva skjuler seg for Gud 

 



Vi leser i begge testamentene at Gud gikk i hagen mens Han vandret under trærne. Adam og 

Eva skjulte seg mellom trærne så Gud ikke kunne finne dem igjen og han begynte å kalle på 

dem og si: ’’Hvor er dere?’’ Følgende er det Torah sier angående denne saken: 

’’Da hørte de Herren Gud som vandret i hagen i den svale kveldsvinden. Og Adam og hans 

hustru gjemte seg for ham mellom trærne i hagen. Men Herren Gud ropte på Adam og sa til 

ham: ’’Hvor er du?’’ 1mosesbok: 3:8-9. 

Vi ønsker å spørre jøder, kristne og Jehovas vitner som tror på denne boken. Kan det være 

mulig for en Gud som Adam og Eva er Hans skapninger å skjule seg lett for mellom trærne så 

han kan ikke se dem igjen når Han er en gud for alle mennesker, velunderrettet og har 

kunnskap om deres skjulte arbeid og hemmelige tanker for å belønne eller straffe dem på 

dommensdag, alle etter deres gjerninger? 

 

3. Gud hevner seg over slangen fordi den lurte Eva 

 

Enhver kunnskapsrik person vet at slangen, lik alle andre dyr, har ingen intellekt eller 

fornuft. Derfor har den ingen spesielle forpliktelser for å bli straffet eller belønnet, 

men allikevel forteller Torah at Gud straffet slangen fordi den lurte Eva. Derfor har 

den begått en synd. Straffen for den er: 

a) Slangen er et forbannet dyr. 

b) Slangen må krype på buken for alltid. 

c) Slangen må spise skitt til enden av dens liv. 

d) Gud har satt fiendskap mellom slanger og kvinner, og mellom deres etterkommere. 

Kvinnens slekt vil tråkke på slangers hode mens slangens slekt vil blåmerke 

menneskers hæler. 

Følgende forteller Torah om denne saken: 

’’Da sa Herren Gud til slangen: ’’Fordi du gjorde dette skal du være forbannet framfor alt fe 

og alle ville dyr. På buken skal du krype, og mold skal du ete etter alle dine dager. Jeg vil 

sette fiendeskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse 

ditt hode, men du skal hogge den i hælen.’’ 1Mosesbok: 3:14-15. 



Ifølge disse latterlige utsagnene, har ikke Gud bare straffet denne slangen spesielt, men også 

straffet enhver slange på jorden for en slanges synd. Gud har ikke bare gjort det, men han har 

straffet alle kvinner i verden ved å sette fiendskap mellom dem og slangene! 

Nå er det mulig for en vis person å tro at denne boken er veien til den evigvarende gleden og 

befrielsen? 

 

4. Gud straffer kvinnen for Evas synd 

 

Uten tvil er enhver person ansvarlig for sine egne gjerninger og ingen vil bære andres synder, 

men i Torah har Evas synd (å spise fra det forbudte treet) vært en årsak til straff og pine for 

enhver kvinne. Det er et resultat av Evas synd at Gud torturerte kvinnen igjennom å forpine 

henne i løpet av svangerskapet og igjennom mannens kontroll over henne. Denne straffen 

(svangerskap) skal alle kvinner lide av. 

Vi leser i Første Mosesbok følgende: 

’’Til kvinnen sa han: 

’’Stor vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn, med smerte skal du føde. Din lyst skal stå 

til din mann, og han skal råde over deg.’’ 1Mos: 13:16. 

 

5. Gud skaper kvinnen fra mannens ribbein 

 

En av mytene i begge testamentene er at Gud hogde av Adams bryst, mens han sov, tok ut 

et av hans ribben og gjorde det til en kvinne. 

’’Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av 

hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, 

bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham.’’ 1mosesbok: 2:21-22. 

 



6. Gud lyver 

 

En av de mest avskyelige forfalskninger som finnes i begge testamenter er å falskt 

beskylde Gud for å ha løyet (Ære være Gud! Han er fri fra de tingene de tilskriver 

Ham!) 

 

Vi muslimer tror at Gud er vis, kunnskapsrik, ærlig, rettferdig og besitter alle perfekte 

egenskaper. Han har ingen mangel eller feil. Gud vil aldri begå en synd, som f. eks å 

lyve eller å lure noen, for det er nøkkelen til all ondskap. 

 

Men boken som blir kalt Hellig bok av kristne og jøder, tilskriver Gud løgn! ’’Ære 

være Ham’’. Det står i den: 

 

’’Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde skapt. Den sa til 

kvinnen: ’’Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?’’ Kvinnen 

svarte slangen: ’’Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på 

det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre, 

ellers skal dere dø! Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø! Men 

Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet, dere vil bli som 

Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og herlig å 

se på – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og spiste. Hun 

gav også mannen sin, som var med henne, og han spiste. Da ble deres øyne åpnet og 

de merket at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet.’’ 

1Mosesbok: 3:1-7. 

 

Ifølge disse absurde og idiotiske utsagnene pleide Gud å si til Adam og Eva at de vil 

dø denne dagen de spiser fra det forbudte treet. Dette står også i den hellige Skriften, 

første Mosesbok: 2:16-17: 

’’Og Herren Gud gav mannen dette påbud: ’’Du kan spise av alle trærne i hagen. Men 

treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser 

av det, skal du dø.’’ 

 



Dette verset er ikke noe annet enn løgn, for Adam og Eva spiste fra treet og døde ikke, 

mens deres oppfatning forøkte seg og de innså at de var nakne. 

 

Dette er boken som jødene, kristne og Jehovas vitner tror vil lede mennesker til 

sannheten og sikkerheten og at det er ingen befrielse uten å tro på den. De tror på den! 

Vi spør dem – jøder, kristne og Jehovas vitner, som vet om alle de stygge 

fabrikasjonene i den nevnte boken, er det mulig at denne boken er Guds bok? Kan 

boken som beskylder Gud for å ha løyet være veien til sannheten og den evige gleden? 

Nei, aldri. Langt ifra at denne boken, som er diktet av mennesker, som tror at Gud 

lyver, mens slangen er ærlig, kan være en ledelse for alle mennesker. 

 

Tidligere har vi sagt at Torah og evangeliet var forfalsket av opportunister. Som et 

resultat av det ble noen originale vers strøket ut, mange løgner og fabrikasjoner var 

lagt til for å tilfredsstille opportunistenes egne interesser eller for sektriske hensikter. 

Uansett kan vi ikke akseptere noe fra begge testamentene som Guds ord i vår tid, for 

det er bevist at det har forekommet en forandring og omforming av begge 

testamentene – Vi kan klart finne ut det igjennom dette verket. – Alle ordene bærer 

samme mulighet for å være forandret eller endret. Derfor har vi ikke en annen 

mulighet enn å anse den for å være utroverdig. 

 

Denne boken er ikke verdt å være en ledelse til frelse og befrielse eller en doktrine i 

livet eller en evigvarende glede. 

 

 

Andre kapittel: Motsigelser 

 

MOTSIGELSER I EVANGELIET OG TORAH 

 

Det er mange motsigelser i begge testamentene, men jeg kommer bare til å nevne noen 

få av dem. 

 

1) 



En av de klare motsigelsene i Evangeliet og Torah er uenigheten om Gud er en eller 

flere enn det. 

I noen skriftsteder fortelles det at Gud er den ene og har ingen medguder og i noen 

andre skriftsteder understrekes det at Gud er mer enn en, han er tre, Faderen, Sønnen 

(Jesus) og den Hellige Ånd. Følgende er de to slag av utsagnene: 

 

i. ’’Hør, Israel! Herren er vår Gud. Herren er ên.’’ 5Mosesbok: 6:4. 

’’Da skal alle folkeslag på jorden sanne at Herren er Gud, han og ingen 

annen.’’ Førstekongebok: 8:60. 

’’Jeg er Herren, det er ingen annen, foruten meg er det ingen Gud..’’ Jesaja: 

45:5-18. 

 

Alle de nevnte utsagnene forteller at Gud bare er en og har ingen partnere. 

 

ii. På den andre siden, er det mange vers i begge de hellige skriftene som motsier 

helt de tidligere versene, som forteller at Gud er mer enn en og at Jesus er også 

Gud og Herre. For eksempel: 

a) I Johannes evangeliet, sier Thomas til Jesus: ’’Min Herre og Min Gud’’ uten at Jesus 

sier noe imot det. 

’’Min Herre og min Gud,’’ sa Tomas.’’ Evangeliet etter Johannes: 20:28. 

Så vi ser at Thomas – i det ovennevnte verset – kaller Jesu for ’’Gud og Herre’’. 

b) Kareem Khashow, en kristen misjonær, pleide å bruke som et bevis på 

Guddommeligheten til Kristus i hans bok: ’’Vokt deg for Jehovas vitner’’, side 6: 

Apostelen Paulus forklarte guddommeligheten til Kristus og dens forbindelse med 

hans andre tilsynekomst da han sa: ’’Mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud 

og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.’’ Good News publisert av Kanadisk 

Bibel samfunn, Titus: 2:13. 

c) Igjen, i samme bok brukte Kareem Khashow kapittel en vers åtte som bevis da han 

fortalte at Gud, faderen, vitnet og fortalte om helligheten og guddommeligheten til 

Kristus i brevet til Hebreerne: 

’’Men om Sønnen: ’’Din trone, Gud, står til evig tid, rettferdighetens septer er ditt kongelige 

septer.’’ Good News, publisert av Kanadisk bibel samfunn, brevet til Hebreerne 1:8. 



Det er ingen tvil om at disse utsagnene forteller om helligheten til Jesus og hans 

guddommelighet. De understreker klart – ifølge forfatteren til Bibelen – at Gud er mer enn en. 

Mens utsagnene nevnt tidligere forklarer at Gud er en og ikke mer enn det. Disse 

motsigelsene er klare i begge testamentene. Som et resultat finner vi mange problemer og 

forskjellige konflikter i kristen tro. Et av problemene for kristne er bevegelsen til Jehovas 

vitner. 

Jehovas vitner velger første gruppe av utsagn som sier at Gud bare er en og ignorerer den 

andre gruppen av utsagn. Derfor er det fortsatt en stor strid mellom Jehovas vitner på den ene 

siden og resten av kristne på den andre siden. (Se Kareem Khashows bok, ’’Vokt deg for 

Jevhovas vitner’’). 

Hovedårsaken til fortsettelsen av konflikten er den klare motsigelsen i begge testamentene – 

som vist tidligere – og det er ingen fornuftig løsning for dette. Uten tvil kan ikke menneskers 

fornuft akseptere tro på en gud og samtidig tro på flere guder! 

 

2) 

En av de klare motsigelsene i Torah og evangeliet er om Jesus er Guds sønn eller 

menneskesønnen. 

Det er mange skriftsteder i bibelen – som kristne sikkert vet om- som sier at Jesus Kristus er 

Guds sønn. For eksempel i boken til Johannes står det:  

’’Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere 

ved troen skal ha liv i hans navn.’’ Evangeliet etter Johannes: 20:31. 

Dette verset viser at Jesus er sønn av Gud og ikke sønn av mennesket, men følgende vers 

beviser det motsatte, at Jesus er menneskesønnen og ikke sønn av Gud. 

a. I Lukas’ bok, i diskusjonen om oppstandelsen til Kristus står det: ’’Vær også dere 

forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.’’ Evangeliet 

etter Lukas: 12:40. 

b. I Matteus’ bok står det: ’’Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle 

englene med ham…’’ Evangeliet etter Matteus: 25:31. 



Vi har observert rare kontraster mellom to grupper i det nye testamentet: en gruppe sier at 

Jesus Kristus er menneskesønnen, mens den andre sier at han er Guds sønn. 

 

3) 

En av de klare motsigelsene i begge testamentene er om det er en far til – andre enn Gud – 

eller om det ikke er det? 

Noen vers sier at Gud er den eneste faren og det er forbudt å kalle andre med dette navnet. I 

Matteus’ bok står det: ’’Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for ên er deres Far, han 

som er i himmelen.’’ Evangeliet etter Matteus: 23:9. 

Dette verset forteller klart at det ikke er lov å kalle andre personer enn Gud for far. Men den 

hellige boken kaller andre personer far. Det motsier det tidligere verset. I Jesajas bok står det: 

’’For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn 

skal være: Vidunderlig fred.’’ Jesaja: 9:6. 

Den klare motsigelsen mellom de to utsagnene kan ikke bli rettferdiggjort, og kan heller ikke 

bli akseptert igjennom fordomsfri tenking. 

 

4) 

En av de klare motsigelsene i Torah og Evangeliet er om Gud kan bli sett eller ikke kan bli 

sett? 

Igjen, noen vers forteller at Gud kan ikke bli sett og ingen har sett ham. 

I evangeliet etter Johannes står det: ’’Ingen har noen gang sett Gud.’’ Good News, publisert 

av Kanadisk bibel samfunn, evangeliet etter Johannes: 1:18. 

Dette verset forteller klart at ingen noensinne har sett Gud, til forskjell fra versene som sier at 

Gud har legemliggjort seg og viste seg for englene eller at han gikk eller vandret i hagen. 

Studer de to følgende utsagnene i Torah og Evangeliet: 

a. ’’Han ble åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i Ånden, sett av engler.’’ Paulus’ 

første brev til Timoteus: 3:16. 



b. ’’Så hørte de stemmen til Jehovah Gud som gikk i hagen.’’ 1mos: 3:8. 

De to ovennevnte utsagnene forteller klart at Gud åpenbart seg i kjøtt og englene så ham, og 

at Han gikk i hagen etter Adam og Eva. 

Uten tvil er disse to utsagnene i klar kontrast med evangeliet etter Johannes, vers 18, kapittel 

1, som sier at ingen har sett Gud. 

Vi har lagt merke til at denne motsigelsen – lik alle andre – er helt merkelig. Ingen fornuftig 

person kan tro eller akseptere disse variasjonene i utsagnene til de to testamentene. 

Alle som studerer begge testamentene vil innse at disse motsigelsene aldri kan bli 

rettferdiggjort og heller ikke løst på en fornuftig måte. 

 

Tredje kapittel 

VERS IMOT KJERNEN I RELIGIONENE 

1) 

’’Fra Soar drog Lot opp i fjellet og slo seg ned der sammen med sine to døtre; for han torde 

ikke bli i Soar. Så bodde de i en fjellhule, han og de to døtrene. Den eldste datteren sa da til 

den yngste: ’’Far er gammel, og det fins ikke en mann her i landet som kan ha omgang med 

oss på vanlig vis. Kom, la oss gi far vin å drikke og ligge med ham, så vi kan holde ætten 

oppe ved ham!’’ Samme kveld skjenket de sin far vin, og den eldste gikk og la seg hos faren. 

Han merket ikke at hun la seg og heller ikke at hun stod opp. Dagen etter sa den eldste til den 

yngste: ’’hør her, i natt lå jeg med far. Nå gir vi ham vin å drikke i kveld også. Gå inn og legg 

deg hos ham, så vi kan holde ætten oppe ved ham!’’ De skjenket sin far vin den kvelden også, 

og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun 

stod opp. Nå skulle begge Lots døtre ha barn med sin far. Den eldste fikk en sønn og kalte 

ham Moab. Fra ham stammer moabittene, som ennå er til. Den yngste fikk også en sønn og 

kalte ham Ben-Ammi. Fra ham stammer ammonittene, som ennå er til.’’ 1Mosesbok: 19:30-

38. 

2) 



’’Menneskene begynte å bli mange på jorden og de fikk døtre. Gudesønnene så at 

menneskedøtrene var vakre og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. Herren sa: 

’’Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene, for de er bare svake skapninger. Deres levetid 

skal være 120 år.’’ 

På den tiden og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med 

menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de 

navngjetne.’’ 1Mosesbok: 6:1-4. 

3) 

’’En kveld hendte det at David stod opp av sengen og gikk og drev på slottsstaket. Da han så 

utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som badet, hun var meget vakker. David sendte 

bud og spurte om kvinnen. Han fikk svar at det var Batseba, datter av Eliam og konen til 

hetitten Uria. Så sendte David folk og hentet henne og da hun kom til ham, lå han med henne. 

Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen. 

Men kvinnen var blitt med barn. Hun sendte bud til David med de ord: ’’Jeg skal ha barn.’’ 

Da sendte David bud til Joab: ’’La hetitten Uria komme hit til meg.’’ Og Joab sendte Uria til 

David. Da Uria kom, spurte David hvordan det stod til med Joab og hæren, og hvordan det 

gikk med krigen. Så sa han til ham: ’’Gå nå hjem og vask dine føtter!’’ Og da Uria gikk ut fra 

kongsgården, ble det sendt en gave fra kongen etter ham. 

Men Uria la seg i porten til kongsgården sammen med alle kongens tjenere, han gikk ikke 

hjem til huset sitt. Da David fikk vite at Uria ikke hadde gått hjem, sa han til ham: ’’Har du 

ikke vært på reise? Hvorfor har du ikke gått hjem til ditt eget hus?’’ Uria svarte David: 

’’Israelittene og judeerne er i felten, og paktkisten med. Joab, herren min, og kongens menn 

ligger i leir ute på åpen mark. Skulle da jeg gå hjem og spise og drikke og ligge med min 

kone? Ved ditt liv, så sant du lever, det gjør jeg ikke!’’ Da sa David til Uria: ’’Bli her i dag 

også! I morgen sender jeg deg av sted igjen!’’ Så ble Uria i Jerusalem den dagen og dagen 

etter. David kalte ham til seg og spiste og drakk med ham så han ble drukken. Men om 

kvelden gikk han og la seg på plassen sin sammen med kongens tjenere, hjem til huset sitt 

gikk han ikke. 

Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. I brevet skrev han: ’’Sett 

Uria lengst framme, der striden er hardest, og dra dere så tilbake fra ham, så han faller mister 

livet!’’ Joab, som lå og voktet på byen, satte da Uria på et sted hvor han visste det stod noen 



kraftige karer. Mennene i byen drog ut og kom i kamp med Joab. Noen av mennene i Davids 

hær falt, og hetitten Uria mistet også livet. 

Joab sendte bud og meldte til David hvordan det hadde gått til i slaget. Han sa til budbæreren: 

’’Når du har fortalt kongen hvordan det har gått til i slaget, kan det hende at kongen blir harm 

og spør deg: Hvorfor kom dere så nær inn til byen i striden? Dere måtte da skjønne at de ville 

skyte ned på dere fra bymuren. Hvem var det som drepte Abimelek sønn av Jerubbesjet? Var 

det ikke en kvinne som kastet en kvernstein ned på ham fra muren i Tebes, så han døde? 

Hvorfor kom dere da så nær inn til muren?’’ Da skal du svare: ’’Hetitten Uria, din tjener, har 

også mistet livet.’’ 

Budbæreren gikk av sted og kom til David med den meldingen han hadde fått av Joab. Han sa 

til David: ’’Fienden fikk overtaket på oss og gjorde et utfall mot oss på åpen mark, men vi 

trengte dem tilbake helt til byporten. Da skjøt bueskytterne på oss oppe fra muren, og noen av 

kongens menn falt. Din tjener hetitten Uria falt også.’’ Da sa David til budbæreren: ’’Si til 

Joab at han ikke skal ta seg nær av dette. For sverdet rammer snart den ene og snart den andre. 

Han skal fortsette å kjempe imot byen og rive den ned. Be ham være ved godt mot.’’ 

Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa: ’’Det bodde to menn i en by. 

Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde, men den fattige 

hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til 

sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå i hans fang og var 

som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde 

han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som 

var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det i stand for gjesten.’’ 

David ble brennende harm på den mannen og sa til Natan: ’’Så sant Herren lever, den mannen 

som har gjort dette, skal dø! Og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og 

ikke viste skånsel.’’ Da sa Natan til David: ’’Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg 

salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg gav deg din herres hus og 

hans koner i din favn. Jeg gav deg både Israels – og Juda-riket. Og var det enda for lite, ville 

jeg ha lagt til både ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som 

er ondt i Herrens øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, 

og du tok hans kone og giftet deg med henne. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden 

du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Så sier Herren: Jeg lar ulykke komme over 

deg fra din egen ætt. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen 



mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen. For du har handlet i det skjulte, men jeg 

vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen.’’ Da sa David til Natan: ’’Jeg 

har syndet mot Herren.’’ Natan svarte: ’’Så har også Herren tatt bort din synd, du skal ikke 

dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen 

du har fått, ikke få leve.’’ Så gikk Natan hjem. 

Herren lot en hard sykdom ramme gutten som David hadde fått med Urias kone. David bad til 

Gud for gutten og fastet strengt. Hver gang han kom hjem, la han seg på gulvet og ble 

liggende der hele natten. De øverste ved hoffet kom og ville få ham til å reise seg fra gulvet, 

men han nektet og ville heller ikke spise sammen med dem. 

Den sjuende dagen døde gutten. Men Davids menn våget ikke å fortelle ham at gutten var 

død, for de sa: ’’Når vi snakket til ham mens gutten ennå levde, hørte han ikke på oss. 

Hvordan skal vi da få sagt ham at gutten er død? Han kunne gjøre noe forferdelig.’’ Men 

David så at mennene hvisket seg imellom, og han skjønte at gutten var død. Han spurte 

mennene sine: ’’Er gutten død?’’ De svarte: ’’Ja, han er død.’’ Da reiste David seg opp fra 

gulvet. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus, bøyde seg og 

tilbad. Da han kom hjem, bad han om mat. Den ble satt fram, og han spiste. Mennene hans sa 

til ham: ’’Hvordan er det du bærer deg at? Mens gutten ennå levde, fastet du og gråt. Og nå da 

han er død, står du opp og spiser.’’ Han svarte: ’’Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg. For 

jeg tenkte at Herren kanskje ville forbarme seg over meg og la gutten leve. Men hvorfor 

skulle jeg faste nå da han er død? Kan jeg hente ham tilbake igjen? Jeg må en gang dra hit han 

er, men han kommer aldri tilbake til meg.’’ 

David trøstet Batseba, sin kone. Han gikk inn til henne og lå med henne, og hun fikk en sønn 

som hun kalte Salomo. Herren holdt av ham og sendte bud med profeten Natan. Han kalte 

gutten Jedidja for Herrens skyld.’’ 2samuel: 11:2 til 12:25. 

 

Konklusjon 

 

Etter å ha studert begge testamentene konkluderer vi med at de motsigende skriftstedene 

finnes i Evangeliet og Torah (Bibelen) – uansett om de var egentlig åpenbart fra Gud – men 

med tiden ble forfalsket og forandret av opportunister. 



Disse forandringene kan vi se klart etter å ha studert de motsigende versene og de latterlige 

utsagnene. 

Uten tvil er Gud vis, kunnskapsrik og velunderrettet om alle ting, og det er sikkert at Gud ikke 

kan tale med klare løgner og idiotiske ord. 

Siden vi har bevist at forandringene i begge testamentene har forekommet, vil dette lede oss 

til spørsmålet om troverdighetene til ethvert vers, for hvert vers i begge testamentene bærer 

sannsynligheten for å være forfalsket eller i det minste forandret. 

Til slutt vil jeg si at en slik bok ikke kan anses for å være pålitelig eller lede et samfunn, og 

heller ikke kan man være avhengig av den for å lede mennesker til den evige gleden og 

frelsen. 


