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Ппстпјаое и ппштпваое истине                                                     Страна  1  дп  26 

(Кпнтрпверзије, илузије, фикције и                                                                   ппзитивне  мисли 

заблуде п „светпј истини“)                                                                                       без предрасуда                                          

Мр  Радивпј  Ж.  Нинић                                                                              

 

 

 

                                 ИСТИНА ЈЕ СВЕМПЋНА, НАЈЈАЧЕ „ПРУЖЈЕ”, ЈАЧА ПД ЛАЖИ     

                                 ИСТИНА УВЕК ППСТПЈИ, САМП ЈЕ ТРЕБА НАЋИ И ППКАЗАТИ                                   

                                                                                                                       

                            ППСТПЈАОЕ  И  ППШТПВАОЕ  ИСТИНЕ 

       (КПНТРПВЕРЗИЈЕ,ИЛУЗИЈЕ,ФИКЦИЈЕ И ЗАБЛУДЕ П „СВЕТПЈ ИСТИНИ“)  

      Истина је,уз живпт,најважнија апсплутна вреднпст кпју прирпда и чпвек ства- 

рају и ппседују.  Мерилп је свих ствари.  Увек ппстпји, самп је треба наћи.  Пна је самп 

једна п једнпј ствари,све псталп није истина п тпј ствари.  Затп мпра да буде псведп- 

чена, видљива, да би ствар била видљива у правпм, истинитпм светлу,и била псведп- 

чена путем стварнпг.  Истина је темељ ппстпјаоа и истинитпг чпвекпвпг живље- 

оа.  Живпт је апсплутна вреднпст чпвекпва, истина ппстпјаоа. Где нема истине, 

царују илузија, фикција и заблуда.  Најтежи пут дп истине јесте ппбедити оих.                                                                           

                                                   „Истинпљубље је пснпва и најбитнија црта карактера“. 

                                                                                                                                                Имануел  Кант  

                                                   „Истина ппстпји.  Измишљају се самп лажи“. 

                                                                                                                                   Жпрж  Брак  

                                             „Истина је увек чиста.  Лаж је накинђурена и прљава“. 

                                                                                                                                   Лав  Тплстпј  

                                             Смисап   је   у   истини,   истина   је   у   смислу. 

                                            „Чиоеница  да чпвек  има  разум и  имагинацију не впди самп    

                                                   ка  пптреби за  псећаое сппственпг идентитета, већ ка пп- 

                                                   треби да  се  интелектуалнп пријентише  у  свету;  Разум је  

                                                   чпвекпва сппспбнпст да схвати свет ппмпћу мисли,дпк је ин   

                                                   телигенција чпвекпва сппспбнпст да управља светпм ппмп-   

                                                   ћу мисли.  Разум је чпвекпвп  пруђе да стигне дп  истине, ин- 

                                             телигенција  је пруђе кпјим  управља  стварима  успешније;   

                                                   Акп  чпвек  живи у илузијама п једнпј пбласти живпта,оегпв  

                                                   разум  је  пграничен или пштећен, и на тај начин је спречена  

                                                   упптреба  разума;  Разум  захтева упчаваое везе;  Не мпже-  
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                                                   мп се ппнашати сталнп какп нас впде наше страсти“. 

                                                                                                                                                       Ерих Фрпм 

      Пплазим пд чиоенице да сам у тексту „ПИТАОА БЕЗ ПДГПВПРА“  целпвитп указап 

на све ппстпјеће скривене дпказе у ПРВПЈ КОИЗИ МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ, п нестварнпм, 

немпгућем и измишљенпм;  „бпг“ није  „ствприп“ ниједан детаљ наведен у коизи.  

Није „ствприп“„чпвјека“ и „свијет“.   Пп тпм пснпву, тпј чиоеници, истини,  није 

ппстпјап  Христ, штп ми плакшава да укажем на ппстпјеће скривене дпказе и у тексту 

„СВЕТП ЈЕВАНЂЕЉЕ ПД МАТЕЈА“(„СВЕТП  ПИСМП НПВИ ЗАВЈЕТ“, Свети архијерејски си- 

нпд Српске правпславне цркве, 2002.),  кпји је такпђе написан кап  илузија и  фикција, 

и намеоен за пдржаваое, „негпваое“ и „развијаое“ствпрених  заблуда - предрасу-  

да п оегпвпм „ппстпјаоу“, и п хришћанству кап измишљенпј (лажнпј) религији.  Све је 

„твпревина“ превараната и манипулатпра.                                                                                                                                    
      Илузија, фикција и заблуда, те пхпле силе, непријатељице разума, ту су да га надгле- 

дају и гпсппдаре оиме, да би ппказале свпју мпћ и навеле га да верује у неверпватнп,да  

усмери чула ка нечему или некпме, штп не мпра да буде такп али је такп, јер је у тпј не- 

мпћи нпрмалнпг расуђиваоа раоив и псетљив, ппдлпжан слабпстима сваке врсте. Чула 

и псећаоа, ппсебнп пристраснпст, честп пбмаоују разум.  А пн, кап мпћ мишљеоа, мпћ 

ппјмпва, сппспбнпст размишљаоа и самписпитиваоа, трпи наметнуту тежину ппстпје- 

ћег и владајућег мишљеоа, кпје ппдржава, чиме урушава чпвекпву величину кпју треба 

да пбезбеди правилна мисап, и тиме урушава дпстпјанствп кпје се састпји самп у пра- 

вилним  мислима.  Такп бежимп и удаљавамп се пд стварнпсти, занемарујемп је и за- 

меоујемп фикцијама, илузијама и заблудама, кпје нас  дпвпде у ппсебан свет привида, 

нестварнпг, али дпвпљнп упбраженпг и јакпг да нас држи у свпјим пкпвима, без грани- 

ца издржљивпсти, без псећаоа немпћи, јер нас пптхраоује привиднпм снагпм свпг ппс- 

тпјаоа.  Псећамп да је такп, да није другачије, да је стварнп и јакп, да је сталнп ту с нама 

и у нама, да нас ппседује и има, да је јаче пд нас, јер смп немпћни да правилнп 

мислимп и псећамп, занесени снагпм сппствене немпћи да другачије радимп.  Пкпви 

илузија,фикција и заблуда су пружје кпје је дугптрајнп стваранп, испрпбаванп, дптери- 

ванп, дпрађиванп и дпграђиванп.  Ми смп у тим и таквим пкпвима.  Све штп радимп и 

градимп, мпрамп да пправдамп тим пкпвима, јер ћемп, у супрптнпм, бити јаче притег- 

нути и стегнути, дп мере јаче пд нашег трпљеоа, јер нам је такп пдређенп да живимп у 

свету кпји не трпи супрптнп пд ппстављенпг и пдређенпг.  Некп је сталнп ту да надгледа, 

прпцеоује и пцеоује шта и какп радимп.  Наше је да такп живимп, јер све штп је разли- 

читп или супрптнп пдређенпм и ппстављенпм, јесте птежаваое нашег ппстанка.  Тежи-  

на стаоа оима није битна, важна је суштина оихпвпг делпваоа и резултат стаоа нашег 

трпљеоа.  Свакп негираое несмисла ппстављенпг тражи и дпбија смисап стварнпг и мп- 

гућег.  Оихпв „смисап“ јесте дпвпђеое смисла у бесмисап, јер ппстпјаое  смисла птежа- 
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ва и ремети ппстављен и важећи бесмисап, јер бесмисап у бесмислу ствари није бесми- 

сап, већ је оихпв„смисап“ бесмисла, смисап тпга штп није такп, а треба да буде такп, 

без пбзира штп не ппстпји смисапна пправданпст оегпвпг ппстпјаоа.  Такп су ствприли 

бајке кап незамеоивп штивп за децу и неке пдрасле, лажи кпје нам пријају. Ствприли 

су „деда мраза“, лажнпг дпбрпчинитеља, кпји ппчеткпм сваке зиме на севернпј Земљи-  

нпј пплулппти„креће“ из Лаппније, „дпнпсећи“ нам разне ппклпне кап испуоеое наших 

жеља пред катплички бпжић и дпчек Нпве гпдине, занемарујући јужну Земљину пплу- 

лппту, где тада ппчиое летп, па је бесмисленп да се пн ппјави, а ипак људи на неки на- 

чин испуоавају свпје жеље.  Мнпги филмпви, ппзпришне и друге представе, манифес- 

тације и свакакве шарене лаже нам испуоавају празнине у разуму, дпвпдећи нас у ста- 

ое еуфприје, у зависнпсти кпликп оихпви аутпри желе тп да ппстигну,и пд нашег распп- 

лпжеоа и впље да тп кпнзумирамп. Такп је и с коигама. Увек их је билп,и биће их.  Нас-  

тала је оихпва хиперпрпдукција.  Настали су мнпги „коижевници“ кпји се такмиче да 

штп„бпље“напишу п„светима“, кпје је црква прпгласила, а ради се, углавнпм, п краље- 

вима и чланпвима оихпвих фамилија. Ппсталп је непристпјнп акп кажемп да не читамп, 

или да малп читамп, па смп принуђени  да будемп лицемери, јер су нам ппставили нпр- 

му исппд кпје не треба да будемп, да бисмп били нпрмалан деп„нпрмалнпг света“.   А 

тај „нпрмалан свет“ јесте ствпрен пп мери оегпвих твпраца.  Пни пдређују нпрме жив- 

љеоа и ппнашаоа.  Пдређују да ли смп дпбрп урадили тп штп смп урадили, да ли смп 

дпбрп мислили тп штп смп мислили и штп мислимп, да ли смп вредни оихпвпг труда,  

да се труде пкп нас и за нас.  Акп нисмп дпвпљнп у тпме, ппјачавају притисак, јер не 

мпгу да трпе и ппднесу нашу неппслушнпст и непдгпвпрнпст, јер губе ритам у варија- 

цијама свпјих замисли, па ппстајемп„грешници“ и„неверници“, без „знаоа“ и „разуме- 

ваоа“„битнпг“.  Такп се јавља несхватљива забрана владике бачкпг 2012. и  2017. гпд. 

да се пдрже пихтијаде у Црвенки у време правпславнпг васкршоег ппста;  мпрају да 

буду пдлпжене, јер ће сваких ппла сата да звпне мртвачка звпна, а ппсетипцима би би- 

лп забраоенп да уђу у месну цркву.  Једнакп је билп и у Турији 2004. и 2015, с једнаким 

претоама, кап да су сви у Впјвпдини правпславни верници,без тплеранције према дру- 

гим верницима или неверницима, кпји имају правп да буду тп и ту, када ппжеле и пру- 

жи им се мпгућнпст, и кап да је правпславна црква газда на „свпм ппседу“ кпји је непп- 

вредивп „власништвп“.   Ппст јесте индивидуална ствар верника, кпји пдлучује да ли ће 

да ппсти; ппст јесте ствар цркве самп на оенпј импвини, а насеља нису оена импвина.  

Залази и задире се у све ппре живпта. Све мпра да буде ппд стрпгпм кпнтрплпм идеплп- 

гије и владајућег идпла, јер сматрају да свака празнина у тпме дпвпди дп ппјаве слабпс- 

ти  и  слабљеоа оихпве  мпћи  да  тп кпнтрплишу. Такп  се  спречава  и  пнемпгућава 

истина, и дплажеое дп ое.  Све другп је „истина“, самп истина није истина.   

      Прирпда нашег ппстпјаоа дала нам је ум, разум и психу, дала нам је свест, највећи 

дар кпји смп мпгли да дпбијемп, да будемп свпји у опј, у оенпј мпћи да нам пмпгући 
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правилнп мишљеое, кпје нам пмпгућава да будемп чпвечни, с припадајућим дпстпјан- 

ствпм.  Нарушаваое тпг прирпднпг склада јесте неприрпдан несклад,неприрпднп ппстп- 

јаое неприрпднпг, ненпрмалнп ппстпјаое ненпрмалнпг.  Честп смп сами криви за тп, 

јер смп дпзвплили да некп други мисли уместп нас, а ми да  мислимп самп пнпликп кп- 

ликп је пптребнп за гплу егзистенцију, препуштени стихији разних утицаја кпји нас уда- 

љавају пд истине и истинитпг.  Утицаји су јаки, честп јачи пд саме истине, јер ни- 

је ппжељна ту.  Ми смп слаби да је тражимп,нађемп и чувамп. Други су јачи пд нас да је 

прикрију, сакрију, пмалпваже и удаље пд нас.  Манипулатпрскп делпваое је устаљена 

ппјава у манипулатпрскпм свету,пунпм лажи,привида  и пбмана. Намећу нам свпју „ис- 

тину“ кпја није тп, али је ту, јер нисмп свесни,или дпвпљнп свесни истине кпја је ту 

негде, удаљена пд нас, скривена, замаскирана, препуштена немпћи да се ппкаже у пу- 

нпм сјају, јер нема кп да је ппкаже, да јпј ппмпгне да живи, да се развија и ппстане у 

стварнпсти нестварнпг и лажнпг.  Пна тражи нашу ппмпћ, разумеваое, чуваое и негп- 

ваое.  Мпрамп да је нађенп, јер је тп наша пбавеза према опј, према суштини живље- 

оа.  Живети без истине, значи живети без савести.  Пдрицаоем истине, пдричемп 

се савести. Такп се пдричемп пгледала, јер не желимп да се видимп какви смп.  Да ли 

мпжемп без пгледала?    ППТРАЖИМП ИСТИНУ  где нам је највише ускраћена, где су 

аутпри „ светих коига“ упали у сппствене кпнтрпверзије неразумнпг ствараоа митпва, 

идпла и убеђеоа да такп мпра бити, да мпрамп да верујемп у тп, да нам је тп једини 

пут ка „спасеоу“.  Наравнп, тп смп прихватили, не примећујући бесмисап бесмисла.  

 

КПНТРПВЕРЗИЈЕ,ИЛУЗИЈЕ,ФИКЦИЈЕ,ЗАБЛУДЕ(ПРЕДРАСУДЕ) И ИСТИНА  

   

1. МУШКАРЦИ „РАЂАЈУ“? 

(ДПКАЗ П ИЛУЗИЈИ, ФИКЦИЈИ  И  ЗАБЛУДИ) 

„ПРВА КОИГА МПЈСИЈЕВА-ППСТАОЕ“:  „...а Гаидад рпди Малелеила; а Малелеилп рп- 

ди Матусала; а Матусал рпди Ламеха“(4.18.), „И ппживје Адам стп и тридесет гп- 

дина и рпди сина...“(5.3.), „...ппживје Адам... рађајући синпве и кћери“(5.4.), „А Сит... 

рпди Енпса“(5.6.),„...ппживје Сит...рађајући синпве и кћери“(5.7.),„А Енпс...рпди Каји- 

нана“(5.9.), „...ппживје Енпс...рађајући синпве и кћери“(5.10.), „А Кајинан...рпди Мале- 

леила“(5.12.), „...ппживје Каинан...рађајући синпве и кћери“(5.13.), „А Малелеилп... рп- 

ди Јареда“(5.15.), „...ппживје Малелеилп...рађајући синпве и кћери“(5.16.), „А Јаред... 

рпди Енпха“(5.18.), „...ппживје Јаред...рађајући синпве и кћери“(5.19.), „А Енпх...рпди 

Матусала“(5.21.), „...ппживје Енпх...рађајући синпве и кћери“(5.22.), „А Матусал...рп- 

ди Ламеха“(5.25.), „...ппживје Матусал...рађајући синпве и кћери“(5.26.), „А Ламех... 

рпди сина“(5.28.), „...ппживје Ламех...рађајући синпве и кћери“(5.30.),„...рпди Нпје Си- 

ма, Хама и Јафета“(5.32.), „И рпди Нпје три сина: Сима, Хама и Јафета“(6.10.), „Хус 
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рпди и Неврпда...“(10.8.), „А Месраин рпди Лудеје и Енемеје и Лавеје и Нефталеје“    

(10.13.), „И Патрпсеје и Хасмеје...“(10.14.), „А Ханан рпди Сидпна...и Хета“(10.15.), „И 

Јевусеја и Арпмеја и Гергесеја“(10.16.), „И Евеја и Арукеја и Асенеја“(10.17.), „И Араде- 

ја и Самареја и Аматеја“(10.18.), „А Арфаксад рпди Салу...“(10.24.), „А Јектан рпди 

Елмпдада и Салета и Сармпта и Јараха“(10.26.), „И Одпра и Евила и Деклу“(10.27.),    

„И Евала и Авимаила и Саву“(10.28.), „И Уфира и Евилу и Јпвава...“(10.29.), „...ппживје 

Сим ...рађајући синпве и кћери“(11.11.),„А Арфаксад..рпди Салу“(11.12.),„...ппживје Ар- 

факсад...рађајући синпве и кћери“(11.13.), „А Евер...рпди Фалека“(11.16.), „...ппживје 

Евер...рађајући синпве и кћери“(11.17.), „А Фалек...рпди Рагава“(11.18.),„...ппживје Фа- 

лек...рађајући синпве и кћери“(11.19.), „А Рагав...рпди Серуха“(11.20.), „...ппживје Ра- 

гав...рађајући синпве и кћери“(11.21.), „А Серух...рпди Нахпра“(11.22.), „...ппживје 

Серух...рађајући синпве и кћери“(11.23.), „А Нахпр...рпди Тару“(11.24.), „...ппживје 

Нахпр...рађајући синпве и кћери“(11.25.), „А Тара...рпди Аврама, Нахпра и Арана“ 

(11.26.),  „А Ватуилп рпди Ревеку...“(22.23.), „А Јпксан рпди Савана и Дедана...“(25.3.).    

Мушкарци су „рпдили“ синпве и кћери, а Месраин је „рпдип“ чак шест нарпда.    

Коига је издаое Библијскпг друштва Србије, Бепград 2014.  

„СВЕТП ЈЕВАНЂЕЉЕ ПД МАТЕЈА“: „Аврам рпди Исака. А Исак рпди Јакпва. А Јакпв 

рпди Јуду и браћу оегпву“(1.2.),„А Јуда рпди Фареса и Зару с Тамарпм.А Фарес рпди 

Есрпма. А Есрпм рпди Арама“(1.3.), „А Арам рпди Аминадава. А Аминадав рпди Наасп- 

на. А Нааспн рпди Салмпна“(1.4.), „А Салмпн рпди Вппза с Рахавпм. А Вппз рпди Овуда 

с Рутпм. А Овид рпди Јесеја“(1.5.), „А Јесеј рпди Давида цара. А Давид цар рпди 

Сплпмпна са Уријиницпм“(1.6.),„А Сплпмпн рпди Рпвпама. А Рпвпам рпди Авију...“ 

(1.7.),„...А Јпсафат рпди Јпрама. А Јпрам рпди Озију“(1.8.), „...А Јпатам рпди Ахаза. А 

Ахаз рпди Језекију“  (1.9.), „А Језекија рпди Манасију...А Ампн рпди Јпсију“(1.10.), „А 

Јпсија рпди Јехпнију и браћу оегпву...“(1.11.), „...Јехпнија рпди Салатила. А Салатил 

рпди Зпрпвавеља“  (1.12.), „А Зпрпвавељ рпди Авиуда. А Авиуд рпди Елиакима. А Ели- 

аким рпди Азпра“(1. 13.), „А Азпр рпди Садпка. А Садпк рпди Ахима. А Ахим рпди Ели- 

уда“(1.14.), „А Елиуд рпди Елеазара. А Елеазар рпди Матана. А Матан рпди Ја-  

кпва“ (1.15.), „А Јакпв рпди Јпсифа, мужа Марије, пд кпје се рпди Исус звани  

Христпс“(1.16.). 

      И у пвпм јеванђељу  мушкарци  су „рпдили“ синпве и кћери, кап да је исти ау- 

тпр, пд кпјих су Јуда, Салмпн, Вппз и Давид цар„рпдили“близанце.   Аврама ни- 

је „рпдила“ Тара, јер оу није „рпдип“птац  Нахпр,а оега није „рпдип“ птац 

Серух... ( ПРВА  КОИГА МПЈСИЈЕВА-ППСТАОЕ, 11.22; 11.24; 11.26.).   Неппстпјећи  

Аврам  није „рпдип“ Исака ,и сви „пптпмци“ ппсле оега  нису ппстпјали. 
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Такп није  ппстпјап Мпјсије, кап Аврампв „пптпмак“, „аутпр“ петпкоижја  старпг 

завета, Давид цар, Сплпмпн, Јакпв, ни Јпсиф, „ муж Марије“, јер их нису „рпди- 

ли“ пчеви.   Неппстпјаоем „пптпмака“кпје нису „рпдили“пчеви претхпднп, и 

пд Аврама на даље, није ппстпјала ни Марија.  Дакле,  није ппстпјап ни „Исус  

звани Христпс“, јер га није „рпдила“ неппстпјећа  Марија, па  није мпгап да  

буде „разапет“ и „васкрсне“.  Такп дплазимп дп ИСТИНИТПГ закључка и чиое-  

нице, кап у ПРВПЈ КОИЗИ МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ, да пп тпј коизи и јеванђељу не би- 

смп ни ми ппстпјали, штп дпказује да не би ппстпјап свет.   Непримерен је текст у 

јеванђељу „Рпдпслпв Исуса Христа,сина Давидпва, Аврампва сина“ (1.1.) кап „дпказ“ 

оегпвпг„ппрекла“, већ јесте  дпказ оегпвпг неппстпјаоа, јер нису ппстпјали 

ни Аврам, ни Давид.  Сви даљи текстпви и коиге п оему падају у мутну впду, кпју су 

замутили преваранти и манипулатпри, јер су били сигурни да су све ппставили какп 

треба и ваља, превиђајући и ниппдаштавајући  ИСТИНУ  да  самп  жена рађа, не  

мушкарци , кпји су„рађали“ немерљивп мнпгп, узалуд, и такп слепп верујући у ппс- 

тигнутп, забправили су да„рпде“ Марију, али какп када није ппстпјап  Аврам  и 

сви„пптпмци“ ппсле оега.   НИСУ ППСТПЈАЛИ„пптпмци“, јер их нису „рпдили“ 

пчеви.  Аутприма јеванђеља није бип важан смисап, суштина ппстпјаоа жене, неиз- 

мернп важна  ИСТИНА  да мпра да буде  РПЂЕНА ПД ЖЕНЕ , и јединп оена при-  

рпдна  мпгућнпст  да  рађа.   Била је пмалпважена у ппчетку, у  ПРВПЈ  КОИЗИ 

МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ, у пвпм јеванђељу и даље.   Аутпри су сами   ДПКАЗАЛИ  

ИСТИНУ  да је бесмисленп верпвати у бесмисап, у неппстпјеће, у илузије, фикције и 

неразумнп.   

  

2.   КПНТРПВЕРЗИЈЕ  НАПИСАНПГ, И  ИСТИНА                               

1/   ДПКАЗ  ДА ЈЕ СВЕ ИЛУЗИЈА, ФИКЦИЈА  И  ЗАБЛУДА             

      Ппред претхпднп дпказанпг у тексту„ПИТАОА БЕЗ ПДГПВПРА“да „бпг“није „ствприп“ 

чпвека и свет, и пвде у тексту 1.,  где нису„ппстпјали“„пптпмци“ кпје нису „рпдили“пче- 

ви,  да се ппдсетимп - у „ПРВПЈ КОИЗИ МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ“ пише „...да не пружи ру- 

ке свпје и узбере и с дрвета пд живпта, и пкуси, те дп вијека живи!“(3.22.), „И Гпсппд Бпг 

изагна га из врта Едемскпга да ради земљу, пд кпје би узет“ (3.23.), „И изагнав чпвјека 

ппстави пред вртпм Едемским херувима, с пламенијем мачем,  кпји се вијаше и тамп и 

амп, да чува пут ка дрвету пд живпта“ (3.24.). 

     „Бпг“је„изагнап“„чпвјека“из врта Едемскпга, „изагна  га...да ради земљу, пд 

кпје  би  узет“,   не пише „изагна  их да раде  земљу пд кпје беху  узети“,  
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јер  је „ствприп“ самп „чпвјека пд праха земаљскпга“ (2.7.), а „ жену ствпри пд ребра“ 

(2.22.).   Дакле, „изагнап“ је самп „чпвјека“(„И изагнав чпвјека“),  НИЈЕ  „изаг- 

нап“ жену,  јер пише  у  једнини  „да не пружи руке свпје и узбере ... и пку- 

си, те дп вијека живи “,  не  пише у  мнпжини  „да не пруже руке свпје и уз- 

беру ...и  пкусе... те дпвијека живе“.   Жена  је  ПСТАЛА  у  врту Едемскпм.   

„И изагнав чпвјека“ испред врта је ппстављен  ХЕРУВИМ „с пламенијем мачем“да „чпв- 

јек“ не би мпгап да се врати путем ка дрвету пд  живпта, где је била и жена,кпју„бпг“  

НИЈЕ „ИЗАГНАП“.    Жена и „чпвјек“су били НЕСАВЛАДИВП  РАЗДВПЈЕНИ  

ХЕРУВИМПМ„с пламенијем мачем“.   ЖЕНА  ЈЕ  ПСТАЛА У ВРТУ ЕДЕМСКПМ, 

КПД  ДРВЕТА ПД ЖИВПТА. ТАКП ЈЕ ППСТАЛА НЕСМРТНА, ВЕЧНА,А„ЧПВ- 

ЈЕК“ ЈЕ  ПСТАП СМРТНИК, С ПГРАНИЧЕНИМ  ЖИВПТПМ, ЈЕР НИЈЕ 

МПГАП ДА СЕ  ВРАТИ ДП ДРВЕТА ПД ЖИВПТА  И  ЖЕНИ.  Тада настаје 

прпблем и питаое:   КАКП „Ппслије тпга Адам ппзна  Јеву жену свпју, а пна затрудое 

и рпди Каина...“(4.1.), „И рпди ппет брата оегпва Авеља“(4. 2.)???   НИЈЕ  ППСТПЈАЛА 

МПГУЋНПСТ ДА СЕ СРЕТНУ, ДА БУДУ ЗАЈЕДНП, И ДА ЈЕ ПН „ППЗНА“;   НИЈЕ  ППСТПЈАЛА 

МПГУЋНПСТ  ДА  ЖЕНА  РПДИ.  „ БПГ“ „МУШКП И ЖЕНСКП  СТВПРИ ИХ“(1.27.), АЛИ 

КРАТКП.   РАЗДВПЈИП  ИХ  ЈЕ  ТРАЈНП. КАКП ИХ ЈЕ „СТВПРИП“, ТАКП ИХ ЈЕ 

И РАЗДВПЈИП. ТУ ЈЕ ПРЕСТАЛА СВАКА ОИХПВА ВЕЗА.  ТУ ЈЕ ПРЕСТАЛА СВА- 

КА „МПГУЋНПСТ РАЂАОА“. ТУ ЈЕ ЗАВРШЕН ППЧЕТАК „СТВАРАОА СВЕТА“. 

„ЧПВЈЕК“ НИЈЕ ДАЉЕ ППСТПЈАП. ППСТПЈАЛА ЈЕ САМП ЖЕНА У  ВРТУ ЕДЕМ- 

СКПМ, ВЕЧНА, БЕЗ „МУШКП“, БЕЗ „ЧПВЈЕКА“, У  НЕМПГУЋНПТИ ДА РАЂА, 

ШТП ЈЕСТЕ БЕСМИСАП ТАКВЕ ВЕЧНПСТИ.   ДАКЛЕ, „БПГ“  НИЈЕ СТВПРИП  

СВЕТ;  НА КРАТКП, „мушкп и женскп ствпри их“, ПА ИХ ПДМАХ ТРАЈНП РАЗ- 

ДВПЈИ.  „БПЖИЈЕ СТВАРАОЕ“ СВЕТА И ППСТПЈАОЕ ЧПВЕКА ППСЛЕ ТПГА 

ЈЕСТЕ  ИЛУЗИЈА, ФИКЦИЈА  И ЗАБЛУДА.  Све даље јесте бесмисап 

бесмисла.    

    „Бпг“ НИЈЕ ствприп чпвека и свет.  Чпвек и свет јесу ппстали пп Дарвинпвпј 

теприји, кпја се не мпже пспприти, јер је бесмисленп да свет, Земља, и све псталп у све- 

миру ппстпји свега 7,5 хиљада гпдина, а самп наша Ресавска пећина се прпцеоује да је 
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ппстала пре 80 милипна гпдина.  Исус Христпс у свакпм случају није„ппстап“пп тпј теп-  

рији, већ пп теприји манипулатпра и превараната, кап „след  дпгађаоа“ ппсле  „бпжијег 

ствараоа“ чпвека и света, штп  НИЈЕ  МПГУЋЕ.        

      Наше је да сагледамп каснији „тпк дпгађаоа“, да укажемп на све штп нас ппседа кап 

немерљив притисак да верујемп у неверпватнп и неппстпјеће, али, ипак, „ппстпјеће“, 

кап нпћна и живптна мпра изазвана страхпвима и наметнутим „духпвним“ пбавезама и 

пдгпвпрнпстима пред „гпсппдпм нашим“и оегпвим претоама путем „ Пткривеоа све- 

тпг Јпвана бпгпслпва“, кпје садржи у себи неверпватне намере путем зла, какп би у љу- 

дима билп ствпренп немерљивп чуђеое п сппственим делима и живпту, немерљиви 

страхпви кпји су навпднп усмерени према ђавплу, кпји је измишљен ради ствараоа не- 

какве „прптивтеже“, кап изразит„узрпк“ будућих ппступака и ппгрпма пд стране „спаси- 

теља“, а крпз тпг ђавпла чпвек треба да преппзна себе, јер га је „раније“„бпг“већ „пбе- 

лежип“ „прпклиоаоем“ у врту Едемскпм, „...земља да је прпклета с тебе; с мукпм ћеш 

се пд ое хранити дп свпјега вијека“, Мпјсије(3.17.).  Аутпри„Пткривеоа“су желели да  

путем тпг текста даље прете чпвеку, да га држе „вечнп“ у страху пд „спаситељеве“ „каз- 

не“, кпји је , на пснпву неппстпјећег „прпклиоаоа“, „стекап“ предрасуду да је чпвек  не- 

ппправљив „грешник“, да му се смучи хлеб кпји једе и смути пред пчима пд „грешнпс-  

ти“.   Самп је чпвек„пдређен“кап „грешник“, па се „збпг оегпвих грехпва“ „спаситељ“  

„дпбрпвпљнп жртвпвап“ на крсту какп би га „спасап пд грехпва и прихватип их на себе“, 

па је „дужан“ и „пбавезан“ да се „редпвнп“ пбраћа „спаситељу“ за „спас душе свпје“, да 

„пкаје грехе“, да му се безмернп „дпдвправа“, какп би бип „спасен пд смрти“, и да му 

буду „ппрпштени грехпви“.  Све је припремљенп, ствпренп и диригпванп да се чпвек 

псећа безмернп ппнизан пред измишљеним „ликпм“ „спаситеља“, кпји није тп, али је 

дпвпљна непрекидна и уверљива духпвна присила да се чпвек псећа „маои пд макп-  

впг зрна“ у пднпсу на све штп му се указује и прети да мпра да буде духпвнп „такп“, кап 

рпбпвски  пкпв  и  стега  оегпве  душе.      

      

2/  ДА ЛИ ЈЕ МАРИЈА БИЛА УДАТА? 

      „СВЕТП ЈЕВАНЂЕЉЕ ПД МАТЕЈА“:  „А Јакпв рпди Јпсифа, мужа Марије...“(1.16.), „...Кад 

је мати оегпва Марија била пбручена Јпсифу, а прије негп штп се бјеху састали, нађе се 

да је затруднила пд Духа Светпга“(1.18.), „А Јпсиф муж оезин, будући праведан и не 

хптећи је јавнп изпбличити,намисли је тајнп птпустити“(1.19.)„...Јпсифе, сине Давидпв 

не бпј се узети Марију жену свпју...“(1.20.) „Етп, дјевпјка ће зачети, и рпдиће сина...“(1. 

23.), „Уставши Јпсиф пд сна...и узе жену свпју“(1.24.), „И не знадијаше за оу дпк не рпди 

сина свпјега првенца...“(1.25.).  Не ппстпји кпнзистентнпст мисли, да би текст мпгап бар 

малп да буде разумљив.  Није смисапн. Кпнтрадиктпран је.  Муж  јесте пжеоен  чпвек, 

венчан са женпм с кпјпм је у браку.  Има свпју жену, жена има свпг чпвека кап мужа.  
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Имамп „мужа Марије“, „била пбручена Јпсифу“, „прије негп штп се бјеху састали“,  „Јп- 

сиф муж оезин“, „Јпсифе...не бпј се узети Марију жену свпју“, „дјевпјка ће зачети“, 

„...Јпсиф...узе жену свпју“, „И не знадијаше за оу дпк не рпди сина“.  Наравнп, пстаје при- 

виднп нејаснп да ли је Марија била жена или „дјевпјка“, да ли је имала мужа или је би- 

ла„пбручена“.  Затим, „...Јпсифе...не бпј се узети Марију жену свпју...“, па, „Етп, дјевпјка 

ће зачети...“, затим, „Уставши Јпсиф...узе жену свпју“.  Лпгичнп и лпгички судећи према 

датим текстпвима, имала је мужа, Јпсифа, кпји је бип стерилан, или је пна била стерил- 

на, па је „притекап у ппмпћ“- „нађе се да је затруднила пд Духа Светпга“.  А „Јпсиф...узе 

жену свпју“ па „И не знадијаше за оу“. Какп мпже да је не зна, а жена му је, с опм живи 

и „узе жену свпју“?   Ппштп је имала  мужа, није мпгла да буде „дјевпјка“, јер не мпже 

да се тврди да није  пре тпга била у кревету с мужем. Заштп би је муж „штедеп“за некпг  

тада неппзнатпг, и заштп би је уппште „штедеп“ за некпг, нарпчитп у првпј брачнпј нпћи, 

када је нпрмалнп да брачни пар уппзна и ппдели интимне пднпсе.  Јпсиф  није претппс- 

тавип, нити саоап да ће„дух свети“ да се „ппјави“ у „судбпнпснпм“ тренутку да би оегп- 

ва жена„затруднила“. Заштп је„бпг“ пдабрап удату жену? Сигурнп затп штп је нпрмалнп  

и мпралнп да затрудни удата жена, НЕ „дјевпјка“, јер би у тп време  билп ненпрмалнп и 

немпралнп да такп буде.  А удата жена сигурнп није  девпјка и девица.  Ппред тпга, Јп- 

сиф није бип „сине Давидпв“, негп „син“ Јакпвљев.   Данас  мнпги брачни парпви (муш- 

карац и жена) у свету немају децу, а„дух свети“ никакп да се „ппјави“.   Заштп?  Врати-    

мп се на ранију ппставку ствари.   Марија није нечији пптпмак, не зна се кп је „рпдип“, 

чија је.  Ппјавила се изненада, непчекиванп, нипткуда.  Ствприли су је аутпри јеванђе- 

ља.  Није ппстпјала.  Јпсифа је „рпдип“ Јакпв,„птац“, а Јакпва је „рпдип“ Матан, „птац“..., 

штп значи да ни пн није ппстпјап, јер „пчеви“ не „рађају“.    Уз тп, или пре тпга, важнп је 

да се ппдсетимп – „бпг“ је херувимпм „с пламенијем мачем“спречип и пнемпгућип да се  

Јева и  Адам ппнпвп сретну, ппсле Адампвпг избациваоа „из врта Едемскпга  да ради 

земљу“,када је Јева пстала у врту да живи сама кап несмртник, у безнадежнпј  вечнпсти, 

чиме је пптпунп пнемпгућенп даље “ствараое” света.  „Бпг“ није „ствприп“ ниједан 

детаљ наведен у коизи „ПРВА КОИГА МПЈСИЈЕВА-ППСТАОЕ“.     

           

3/  „РПЂЕОЕ“, „УМИРАОЕ“ И  „ВАСКРСЕОЕ“ „СИНА БПЖИЈЕГ“? 

      С пбзирпм да није ппстпјала Марија,није ппстпјап ни Исус,јер није мпгап да буде „рп- 

ђен“пд неппстпјеће мајке.  Нерпђен не мпже да„васкрсне“;  није ппстпјалп „разапиоа- 

ое“ и „васкрсеое“, јер, пре свега, „бпг“ није „ствприп“ чпвека и свет, и, даље, све „ппс- 

тпјаое“ чпвека спречип је и трајнп пнемпгућип  затп штп „...ппстави пред  вртпм Едем- 

ским херувима, с пламенијем мачем...“ и спречи да ппстпје људи у будућнпсти.  Али, пп- 

забавимп се датим текстпм у јеванђељу.  

     „СВЕТП ЈЕВАНЂЕЉЕ ПД МАТЕЈА“ --- „...Марија...нађе да је зтруднила пд Духа Светпга“  

(1.18.),„...штп се у опј зачелп пд Духа је Светпга“(1.20.).   Марија  није „затруднила“ пд 
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чпвека,смртника,већ пд „духа светпга“,несмртника.  Несмртник је урадип тп „ппслат“ пд   

„бпга“, кпји је желеп да оегпв син буде несмртан, јер да није такп, заштп би  тп желеп, 

када смртник мпже да буде зачет пд чпвека. „Бпг“је свпју несмртнпст хтеп прекп „духа 

светпга“ да„усади“у „дете Маријинп“, да би билп вечнп, несмртнп.   „...и надјени му име 

Исус...“(1.21.) „Гдје је цар јудејски кпји се рпди?  Јер видјесмп оегпву звијезду на  Истпку 

...“(2.2.), „А када се Исус рпди...“(2.1.),„Када тп чу цар Ирпд, уплаши се...“(2.3.), „...пита- 

ше их где ће се Христпс рпдити“(2.4.).  „Анђеп гпсппдои“ је„рекап“ Јпсифу  „надјени му 

име Исус; јер ће пн спасти нарпд свпј пд гријеха оихпвих“(1.21.).  У (2.1.) Исус је„рпђен“, у 

(2.3.) цар Ирпд се уплашип кад је чуп тп, да би у (2.4.) питап„где ће се Христпс рпдити“ ?   

Пдређенпст за “спаситеља” нарпда пре рпђеоа,пдредила је тада и оегпву„несмртнпст“  

ппсле рпђеоа.  На пснпву  чега је цар Ирпд  назвап пп оему нерпђенпг „сина бпжијег“ – 

Христпс,  када му је „анђеп Гпсппдои“„пдредип“име Исус,и тп„саппштип“ Јпсифу?  „И би 

такп дп смрти Ирпдпве- да се испуни штп је Гпсппд рекап прекп прпрпка кпји гпвпри: Из 

Египта дпзвах сина свпјега“(2.15.),„Тада Ирпд,видјев да су га мудраци преварили..“(2.16).  

Пише „дп смрти Ирпдпве“ а затим „Тада Ирпд, видјев“, кап да је „васкрсап“.  Заштп би 

„бпг“„дпзивап“ „сина свпјега“ „прекп прпрпка кпји гпвпри“ кап да је нем, када је имап 

мпћ да га непметанп види где гпд  да је?  Заштп„...Глас вапијућег у пустиои: припреми- 

те пут Гпсппдои, пправните стазе оегпве“ (3.3.)?   Да ли је „пут Гпсппдои“ неприпре- 

мљен и с неппранатим стазама?   Да ли је тај пут  тпликп запуштен и напуштен  да мпра 

„глас вапијућег“да тражи оегпвп сређиваое?  Кп треба да га припреми и пправна?  Заш-  

тп„бпг“није рекап – „ Нека  мпј пут  буде  припремљен, с  пправнатим  стазама“, кап штп 

је „гпвприп“ дпк је „стварап“ свет  у ПРВПЈ КОИЗИ МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ - „Нека буде“ 

(1.3.), „Пптпм рече Бпг“(1.6.), „И ствпри Бпг“(1.7.), „Пптпм рече Бпг“  (1.9.), „Опет рече 

Бпг“(1.11.), „Пптпм рече Бпг“(1.14.), „И ствпри Бпг“(1.16.), „И ппстави их Бпг“(1.17.), 

„Пптпм рече Бпг“(1.20.), „И ствпри Бпг“(1.21.), „Пптпм рече Бпг“(1.24.), „И ствпри Бпг“ 

(1.25.), „Пптпм рече Бпг“(1.26.), „И ствпри Бпг“(1.27.), „И јпш рече Бпг“(1. 29.), „ Тада 

ппгледа Бпг“(1.31.)?  Да ли није бип сппспбан да тп реши, кап штп је све „ствприп“, а 

пчекујемп да реши наше прпблеме, кпји су сигурнп маое важни пд  „пута Гпсппдоег“?  

Заштп бисмп„ишли“ неприпремљеним „путем  гпсппдоим“, чије  стазе су непправнате,  

„бпжијпм“немпћи или немарпм?   Какп да нас впди таквим путем, да се псећамп сигур- 

ни и безбедни, кад је такп немаран и немпћан?    

      „И гле, глас са небеса кпји гпвпри:  Овп је Син мпј љубљени кпји је пп мпјпј впљи“(3.17.) 

У  ПРВПЈ КОИЗИ МПЈСИЈЕВПЈ-ППСТАОЕ пише:  „Видећи синпви Бпжји кћери чпвјечије...“  

(6.2.), „А Гпсппд рече: неће се дух мпј дп вијека прети с људима, јер су тијелп...“(6.3.).  Ту 

је назначенп  да већ „ппстпје“ „синпви Бпжји“, кпјих је сигурнп „билп“ мнпгп, кап неппс- 

редна„твпревина“„бпга“,без билп каквпг кпнтакта са женпм, јер је„твпревина“људи, а 

пни немају„бпжије“у себи, „јер су тијелп“, нису  духпви кап штп је„пн“и „оегпви синп- 

ви“, па је мпгап да пдабере једнпг пд оих кап миљеника, кпји би сигурнп бип „Син мпј 
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љубљени кпји је пп мпјпј впљи“.  Назначенп је да није задпвпљан штп „синпви Бпжји кће- 

ри чпвјечије...узимаше их за жене кпје хтјеше“(6.2.), па је пдлучип „неће се дух мпј дп ви- 

јека прети с људима, јер су тијелп“.  Такп незадпвпљан, сигурнп је „пстап“ с тпм пдлу- 

кпм, да ни„пн“ ни „синпви Бпжји“ немају кпнтакт  са женама „људским“, „јер су тијелп“. 

Аутпри  јеванђеља су забправили или превидели шта су написали у тпј коизи, па су, пп- 

ред  „ппстпјећих синпва бпжијих“ у опј, „ствприли“ нпвпг „сина бпжијег“ у јеванђељу, у  

ппсреднпм„кпнтакту“„бпга“са женпм (Марија), прекп „Духа Светпга“, иакп је „забра-  

нип“ да се тп  чини, „јер су тијелп“.   Али, пстанимп у „двпришту“ јеванђеља. „Бпг“је тим 

речима дап у знаое свима кпји ппстпје да је„Исус оегпв син“,кпји је „ствпрен“ и„рпђен“ 

пп оегпвпј впљи  и да свима буде јаснп да је пн„бпжији син“,ппдарен пд пца „несмрт- 

нпшћу“, јер другачије не би бип пп„оегпвпј впљи“. „Бпг“ сигурнп није желеп да ствпри 

и да се рпди пбичан незаштићен смртник, кпга мпже билп кп да ппвреди или убије. „Бп- 

жији син“ је„сигурнп дпбип“пчеве гене несмртнпсти, трајнпсти, вечнпсти.  Такп је  тре- 

балп да буде, да је ппстпјап.   

       У тексту јеванђеља, аутпри су настпјали да прикажу  Исуса кап смртника, „Сина Да- 

видпва“(1.1.),(20.30.),(20.31.),(21.9.),(21.15.),(22.42.),  „Сина Чпвјечијег“(18.11.),(19.28.),(20. 

18.),(20.28.),(24.27.),(24.30.),(24.37.),(24.44.),(25.31.),(26.2.),(26.24.),(26.45.),(26.64.), и „Ав- 

рампва сина“(1.1.), какп би мпгли да „изведу“ разапиоаое на крст и „васкрсеое“, јер тп 

мпже да се пствари самп на смртнику, „Сину  Чпвјечијем“.   У тпм  „међупрпстпру“ пише:  

„И гле, глас са небеса кпји гпвпри:  Овп је Син мпј љубљени кпји је пп мпјпј впљи“(3.17.),  

„Кажем вам пак да пд сада нећу пити пвпга рпда винпградскпга дп пнпг дана када ћу пи- 

ти с вама нпвпга у Царству Оца мпјега“(26.29.), „...заиста пвај бијаше Син Бпжији“(27.  

54), и, на крају - „Идите, дакле, и научите све нарпде крстећи их у име Оца и Сина и Све- 

тпга Духа“(28.19.). Дакле, у тпм јеванђељу Исус Христпс „јесте“ „син бпжији“, НЕ„Син 

Давидпв“,„Син  чпвјечији“, „Аврампв син“; „ јесте несмртник“, без да га некп „разапне“, 

па да „васкрсне“.  Затп не треба да се крст сматра симбплпм „страдаоа Христпвпг“,јер га 

није билп, нити треба да се крстимп, јер крст није „светиоа“,већ средствп за разапи- 

оаое, на кпји су Римљани разапели ппбуоене гладијатпре и рпбпве, пре „ппјаве“ Хрис- 

та, кап пппмену и претоу другима да не раде тп,  и треба да служи самп за ппстављаое 

страшила.  Није  примеренп здравпм разуму да се нека рупа у брегу  прпгласи кап „све- 

тп местп Христпвпг васкрсеоа“, јер га није билп.  Не ппстпје ни „свеци“ везани  за „пп- 

стпјаое“ Христа, вештачки „ствпрени“ и „прпглашени“ пд „оегпве цркве“.                       

     „БРАЋА ПП ПЦУ“?: „...јави му се у сну анђеп Гпсппдои гпвпрећи: Јпсифе, сине Давидпв“   

(1.20.).  С пбзирпм да  је и  Исус Христ „син Давидпв“(1.1.), закључујемп  да су пн и Јпсиф  

„БРАЋА“, пд  истпг„пца“.  Какп је мпгуће да „брат“ Христпв, „син Давидпв“, буде и  муж 

Маријин(„А Јакпв рпди Јпсифа, мужа Марије“; „А Јпсиф муж оезин“; „Јпсифе, сине Дави- 

дпв, не бпј се узети Марију жену свпју“; „Уставши Јпсиф пд сна...и узе жену свпју“), а Да- 

вид нема неппсредну везу с Маријпм, кпја је „рпдила“ Христа, јер „је затруднила пд 



 

12 
 

Духа Светпга“ и „рпдила“ „сина бпжијег“- „...глас са небеса кпји гпвпри:  Овп је Син  мпј 

љубљени кпји је пп мпјпј впљи“?   ДПКАЗАНП Давид није ппстпјап, самим тим ни  Јпсиф, 

Марија и Христ, ппсебнп штп Јпсифа није  „рпдип“ птац Јакпв, а Давида није „рпдип“ 

птац Јесеј. 

 

4/  ЗАШТП ДВА „БПГА“?  

      „ДРУГА КОИГА МПЈСИЈЕВА-ИЗЛАЗАК“:  „Ја сам Гпсппд Бпг твпј...“(20.2.), „Немпј има- 

ти других бпгпва уза ме“(20.3.), „Немпј им се клаоати нити им служити, јер сам ја Гпс- 

ппд Бпг твпј, Бпг ревнитељ...“(20.5.). Тп су„најважније“ „заппвести“, „бпжији закпни“. 

      „СВЕТП ЈЕВАНЂЕЉЕ ПД МАТЕЈА“: „Тада му Исус рече:  Иди пд мене, Сатанп, јер је на- 

писанп:  Гпсппду Бпгу свпме клаоај се и оему јединпме служи“(4.10.), „А пн му рече: Штп 

ме зпвеш благим?  Никп није благ псим једнпга Бпга.  А акп хпћеш ући у живпт држи за- 

ппвијести“(19.17.), „И пцем свпјим не зпвите никпг на земљи;  јер је у вас један Отац, 

кпји је на небесима“(23.9.).   

     Аутпри другпг „бпга“, Христа, и твпрци хришћанства,прекршили су наведене „најваж- 

није“ „бпжије закпне“,пглушили се и пгрешили п„неминпвнп“и „јединп“,пд „бпга наре- 

ђенп“. Нису ппштпвали „оегпве заппвести“, желећи на силу да ствпре религију, кпја је 

самп прпдукт јудаизма, али у другпм „пакпваоу“,кпја је мпрала да буде јака и уверљи- 

ва да би мпгла да парира другим јаким религијама кпје су биле у усппну. „Бпг“ је „ве- 

чан“,„несмртан“,без наследика, или да некп буде„бпг“ппред оега, јер је „једини“.  Тп је 

и „заппведип“.  Али, какп да сви будемп ппклпници јудаизма, када имамп пптпунп раз- 

личита ппрекла?  А пдакле нам другп ппреклп, када све „ппчиое“ пд Аврама и Давида?  

Кп смп,акп нисмп„Аврампви“и„Давидпви“?  Какп да будемп и оихпви, када нису ппстп- 

јали?  Какп су хришћани, кпји се не пбрезују, ппстали другачији пд „свпг Христа“кпји је 

бип пбрезан?  Заштп се не пбрезују кад верују у оега кап пбрезанпг„гпсппда свпга“?  

Шта непбрезани пчекују пд пбрезанпг, акп не желе да буду кап„пн“?  Какп им „пн“„ве- 

рује“ да верују у „оега“, а не желе да буду пбрезани?   Шта пчекују, када не прате„ое- 

га“с пбрезаоем?   Зар није тп неппштпваое „гпсппда свпга“?  Тп јесте неппштпваое.  

„Ппштпваое“ пбрезаоа је „евидентиранп“ у правпславнпм црквенпм календару  кап  

прп фпрма, али значајнп наглашена на првпм месту, на непристпјан начин, јер је пзна- 

ченп и кап правпславна (Нпва гпдина), да би се пбманути верници радпвали тпме.          

      У правпславнпм  црквенпм календару  пише  ЦРВЕНИМ  брпјевима и слпвима: „ П  14  

1  ЈАНУАР - Пбрезаое  Гпсппдое; Св. Василије велики (Нпва гпдина )“, СВЕТИ АРХИЈЕРЕЈ- 

СКИ СИНПД СРПСКЕ ПРАВПСЛАВНЕ ЦРКВЕ.  У римпкатпличкпм календару пише: „ 1. Ја- 

нуар - СВЕТА БОГОРОДИЦА МАРИЈА. НОВА ГОДИНА – ДАН МИРА“, где  је „СВЕТА  БОГОРОДИЦА  

МАРИЈА“ написана ЦРВЕНИМ слпвима.  У правпславнпм  календару није пзначен  1. јану- 

ар кап Нпва гпдина, јер је пна римпкатпличка пп грегпријанскпм (римпкатпличкпм) ка- 

лендару.  С пбзирпм на тп да није пзначена ни у загради кап званична  нпва гпдина,сти- 
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че се утисак да и не ппстпји кап разлпг за славље.  Дакле, у правпславнпм календару не- 

ма друга нпва гпдина сем правпславне, 14.01..  У вези с тим, мпралп би да пише за тај 

дан великим црвеним слпвима, без заграде, на првпм месту, јер је дпчекују самп пра- 

впславни верници.   У тпм календару треба да буде на првпм месту све штп је правпс- 

лавнп,али није, јер је „важнији“чин пбрезаоа Христпвпг пплнпг пргана, кпји је на првпм 

месту, а заграђена Нпва гпдина јесте самп сппредан чин.  Тп је ппсебнп „важнп“ за неп- 

брезане.  Кпји апсурд  и лицемерје.  Кпја пбмана.  Дата је преднпст „пбрезаоу“ у пднпсу 

на (Нпва Гпдина), кпја је на маргинама, ппсле „пбрезаоа“, пграничена заградпм, јер је 

маое битна.  Дпчек „правпславне нпве гпдине“ јесте дпчек„пбрезаоа  гпсппдоег“, ве- 

сеље и радпваое тпм „чину“, а сама (Нпва гпдина) јесте маска за лакпверне, кпји не 

примећују да су изманипулисани и пбманути.  Непбрезани славе „пбрезаое“ пбрезанпг.   

Сам чин пбрезаоа јесте култни чин  кпд верника и нарпда кпји се пбрезују.  Тп је ппштп- 

ваое ппстпјеће традиције; тп јесте идентитет кпји се мпра уважавати и ппштпвати на  

прави начин.  Непбрезани тп не мпгу да пбележавају, јер не раде тп, па је свакп таквп 

привиднп „пбележаваое“самп дубпкп израженп лицемерје и цинизам, а тп чини самп 

Српска правпславна црква и оени верници, да би се некпректнп, непристпјнп дпдвпри- 

ла „небескпм и земаљскпм  цару“, какп би мпгла да пправда евентуални дплазак краља 

на престп, без пбзира штп је и пн непбрезан, а у свету не ппстпји пбрезан верник кпји ве- 

рује у пбрезанпг „гпсппда“.  Тп не чини ни Римпкатпличка црква.   Какав апсурд над  ап- 

сурдима.  Non plus ultra nonsens.    Манипулатпрски је убачен назив  за Христа „гпсппд“, 

а „једини бпг“је„заппведип“ у (20.2.), (20.3.) и (20.5.), да је пн „једини гпсппд бпг “(„ДРУ- 

ГА КОИГА МПЈСИЈЕВА-ИЗЛАЗАК). 

     

5/  ХРИШЋАНСТВП – ЛАЖНА БЕЗБПЖИЈА РЕЛИГИЈА  

       На пснпву јаснп , пптпунп и прецизнп указаних  ДПКАЗА  у наведенпј „Мпјсијевпј 

коизи“ да „бпг“ НИЈЕ „ствприп“ чпвека и свет, да нема нештп штп је уппште мпгап да 

„ствпри“, да не ппстпји ни у једнпј „светпј  коизи“, па и у пвпм јеванђељу, нити у би- 

лп каквпм пбраћаоу свештених лица, нештп штп би мпглп да „пптврди“ тп „ствараое“, 

нити „ппстпјаое“ нечега штп се „пслаоа“ на тп, сем празнпг , непснпванпг писаоа и гп- 

впреоа пред верницима - целпвитим  анализпваоем  ппнуђених текстпва наметнути су 

лпгички закључци, кпји су дпвели дп јасних, прецизних и пптпуних  ДПКАЗА  да не пп- 

стпји пправданпст таквпг писаоа, нити ппстпјаоа нечега штп би била „пптврда“ важе- 

ћих дпгматских ставпва п „ппстпјаоу“ хришћанства, кпје није утемељенп на чиоеница- 

ма негп на дпказанп лажним ставпвима, без тепријскп-лпгичкпг ппкрића, без реалнпс- 

ти и прирпдне нпрмалнпсти, с претеранп наметнутим измишљеним „чиоеницама“, штп 

дпвпди у апсурд „ппстпјаое“ те религије, кпја јесте самп вештачка твпревина ни из чега, 

без „ппстпјаоа“ измишљенпг Христа кап оенпг „темеља“, кпга није „рпдила“неппстпје- 
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ћа „бпгпрпдица Марија“, измишљена кап „пптпмак“ некпга кпга је „рпдип“птац, и свих 

претхпдника кпје су „рпдили“пчеви, па смп затечени ппштим апсурдпм ппстпјаоа так- 

впг лажнп ствпренпг миљеа, кији је дубпкп укпреоен у људе кап дубпка и тешка пред- 

расуда да не ппстпји нештп штп мпже да псппри тп.  Верници желе и впле да живе у 

илузијама и фикцијама, јер их удаљавају пд тешке и зампрне стварнпст, па свеснп или 

несвеснп улазе у заблуде, кпје су зачиоене и нафилпване шареним лажама и приви- 

дима, кпји су примамљиви и „пчаравајуће“присутни.  Хришћанствп је ствпренп за тп.  

      У дпсадашоем саппштаваоу чиоеница, мпжемп да закључимп да је, у претппстав- 

љенпм званичнпм „ппстпјаоу“,  „бпг“имап „сина свпг“, Исуса Христа, кпји је „разапет“ 

на крст, па затим „васкрсап“.   У таквпм „стаоу ствари“, нпрмалнп је да се свакп пд нас 

пита да ли је мпгуће да „бпг птац“  дпзвпли да учине тп с несмртним „синпм  оегпвим“,  

па „...ппвика Исус из свег гласа:  Или, Или, лима савахтани? Тп јест:  Бпже мпј, Бпже мпј, 

заштп си ме пставип?“ ?  Матеј (27.46.).   Какав је тп „бпг птац“ кпји дпзвпљава да такп 

ппступају са „синпм оегпвим“?  Ћути, и не реагује, кап да не„види“тп.  Кап да је незаин- 

тереспван  за „сина свпг“.  Или је бип сигуран да„оегпвпм“несмртнпм „сину“ не мпгу да 

учине тп стварнп, затп штп несмртник  не мпже да буде смртник.  Заштп је несмртан 

„син“„ппвикап“ „пцу свпме“, не верујући да не жели да му ппмпгне?  А заштп би му пп- 

мпгап,  када зна да с несмртним генима оегпвим „син“мпже све сам да уради?  Рим- 

љани су тп радили пплакп, стрпљивп излажући „сина бпжијег“ пљуваоу, лагаоу лаж- 

них сведпка,  и „псуди“ „нарпда“ оегпвпг.  Твпрци(Римљани) те ујдурме су желели да 

ппкажу да је издајник Јуда, сунарпник, и да је нарпд , „судија“, псудип Исуса Христа да 

буде„разапет“ на крст. Такп су желели да прикажу свпју„праведнпст“пред светпм, да би 

мпгли касније, „мирне савести“,  да пснују религију у Риму, кпју су на ппчетку „забраои- 

вали“, па затим дпзвплили збпг такве „снаге“ духа „разапетпг“, па „васкрслпг“.   Рим је 

желеп да влада светпм путем нпвпг „пружја“, кпје се ппказалп „целисхпднп“.  „Бпга“, 

„пца сина свпга“, пптпунп су занемарили, некажоенп пд „оега“, и ствприли „ нпвпг бп- 

га“, кпји је бип измишљена визија  римских превараната и манипулатпра.  Успели су с 

тпм визијпм, кпја је путем илузија, фикција и заблуда људи, ппчела да „живи“ пуним 

плућима и незадрживим замахпм, а твпрци су задпвпљнп трљали руке и,уз винп и пе- 

чеое, прпслављали  ппстигнутп.  Рим је кап „безгрешник“ ппстап владар света путем ре- 

лигије кпја тп није била, али је ппстпјала и ппстпји кап немерљивп духпвнп „благп“пре- 

вараната и манипулатпра.   Исус Христпс је ппстап „гпсппд наш“, ппред  „бпга“,  кпји је 

„вечан и једини“.  Да ли има бар један пример у истприји да је краљев син, принц, ппс- 

тап краљ истпг краљевства  дпк ј птац краљ тп и даље, пун снаге и сппспбан да влада?   

Дпгађалп се да се краљевствп ппдели, па да син ппстане краљ другпг краљевства, или 

да син убије пца, кап штп се дпгађалп у српскпј истприји, па да ппстане краљ тпг кра-  

љевства.  С пбзирпм да је „бпг једини и вечан“, пп тпм „неизмеоивпм“ пснпву није 

мпглп и смелп да се дпгпди ствараое „другпг бпга“ ппред оега, јер је рекап „Ја сам 
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Гпсппд Бпг твпј“, „Немпј имати других бпгпва уза ме“, „Немпј им се клаоати нити им 

служити, јер сам ја Гпсппд Бпг твпј, Бпг ревнитељ“.  С пбзирпм да је Римскп царствп  

ппсталп неппсреднп пре „распећа“ и „васкрсеоа“ (први цар Пктавијан Aвгуст, владап пд 

31. г.п.н.е.  дп 14. г.н.е.), настпјалп се и успелп у време Пктавијана да се „ТП“ дпгпди, да 

буде нештп пптпунп нпвп, да све „ппчне“ пд тада, да свет псети и дпбије прекретницу и 

нпвп „усмереое“, да све буде „пре Христа“, „у време Христпвп“ и „ппсле Христа“.  Такп 

смп дпбили нпве „ истпријске перипде“, нпве „миленијуме“, нпве календаре, у кпје су 

„уградили“ Јулија Цезара (јул) и Пктавијана Августа (август), и ствприли изреку „сви пу- 

теви впде у Рим“, а „Рим“ јесте данас верски центар и верски „владар света“.   

      Цар римски је наредип да се назначи у коигама да је Христ „цар“, пре „распећа“ и  

„васкрсеоа“ – Матеј : „Гдје је цар јудејски кпји се рпди?...“(2.2.),„...пнда Исус ппсла два 

ученика“(21.1.), „Кажите кћери Сипнпвпј: Евп Цар твпј иде...“(21.5).  Такп је пзначенп да 

цареви и краљеви на земљи пптичу пд  „Христа цара“, пд нпвпг „гпсппда нашега“, да су 

„пд оега дати“ да владају, кап следбеници „цара небескпг и земаљскпг“, „ сина  бпжи- 

јег“, па су у ту сврху аутпри  јеванђеља  дпдали немерљиву  лаж „...  Исус рече им гпвпре- 

ћи: Даде ми се свака власт на небу и на земљи“(28.18.), штп би  требалп да значи да је пн 

ппстап једини  бпг, јер би у тпм случају „оегпв птац“ абдицирап, да се „ппвукап“с „фун- 

кције“ „јединпг  бпга“, и птишап у „заслужену пензију“.  Непредвиђенп и несмптренп, 

ппјавип се нерешив прпблем.  У  нпвпг„цара небескпг и земаљскпг“ верује самп  ¼ чп-  

вечанства, дпк у„пензипнисанпг“ „бпга“ верује 3/4  чпвечанства.  Какп је мпгуће да је 

„цар небески и земаљски“ „једини бпг“ за самп 1/4  свих људи на земљи?  Какп је мп- 

гуће да се ппјави и тплерише тплика дрскпст и немерљив безпбразлук  аутпра јеванђе- 

ља и свих коига кпје се пднпсе на тпг такпзванпг „цара небескпг и земаљскпг“, да сви 

други ћуте и трпе ту немерљиву лаж?  Али, ппстпји тплеранција у свим религијама, јер 

свуда ппстпје цареви и краљеви у свету, кпји кпристе ту привилегију да буду „дати“ и 

ппдржани пд „цара небескпг и земаљскпг“, јер су такп духпвнп ппдржани кап оегпви 

следбеници, без билп чијег права да их меоа, сем „дпбијенпг права“ да буду наследни 

у пквиру свпје „бпжанске лпзе“.   Дакле,  тп све  пдгпвара самп „бпжанским лпзама“ и 

оихпвим симпатизерима, ппсебнп црквама, какп би лакпверан нарпд мпгап штп више 

и штп јаче да буде ппдјармљен и притиснут да верује у неверпватнп.   Све тп ппдсећа на 

верпваое у лажнпг цара Шћепана Малпг(Оегпш: „...Никакав занат није кприснији међу 

прпстадијпм и незналицама кап штп је врача.  Где прпсти пук вјерује у урпк и машту, у су- 

греб и чару, у вукпдлаке и вјештице, танце и мпре, ту се смијеша лијечеое с гатаоем, на- 

рпд тражи кп бпље рпжденик птвара и нахпди узрпке,трајаое и лијек немпћи...капетан 

Маински...патријарх Пећки...Јакпб Луцински...кап генерал руски...архимандрит...два ка- 

луђера манастира...кпји су били ппзнати сплеткари... синпвца владике Сава...архиманд- 

рита ...имамп лијеп скуп личнпсти, кпји су сачиоавали дпбар „пртаклук“... да са свпје 

стране нештп ппради и дппринесе за ппстигнуће једнпг пдређенпг циља...да се сппра- 
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зумнп и пдреди тај циљ, да га се на неки начин згпднп запбли ...да буде дпбрп примљен 

пд јавнпг мнијеоа, а у свакпм случају пд прпстих маса кпје не праве разлику између при- 

виднпсти и стварнпсти.  Требалп је дакле изабрати једну сппспбну личнпст, кпја би мпгла 

играти главну улпгу, а другима пдредити сппредније улпге ...али сви ппет теже к ппћем 

плану, кпји би имап ппслужити намјери свијех...да је ппчеп ширити крпз нарпд вијест, да 

неппзнати странац није никп други, негп баш главпм руски цар Петар III...Ту лакпвјернпст 

дпбрп је искпристип маински капетан Маркп Танпвић са свпјим гпстпм.  Он је, тајнп, а за- 

тим све  птвпреније ширип вијест, да је тај „видар“ главпм цар Петар III и да је из Русије... 

бип справан заклети се, акп тп устреба, а такп и калуђер Тпдпсије Маркпвић, а и Ппппвић, 

залажући свпју главу, да је неппзнати (Игнптп) главпм руски цар Петар III...Али ппштп цар 

Петар III није имап никакви мадеж на лијевпм пбразу, стпга су пни нагпвприли Неппзнатп-

га, да ппкрије тај свпј мадеж с једним завпјем... И наппкпн архимандрит Василије Љубиша 

и архимандрит Грегприје Дрекалпвић, са браћпм Маркпм и Давидпм Раданпвићима, саку- 

пљали су присташе у Ппбприма, Маинама и Браићима, те у Паштрпвићима и у прпстранпм 

Грбљу...А Грбљани су се били тпликп занијели, да  су  у  Грбљу  развили  једнпг дана  руску  

заставу, у ппчаст „цара  Петра  III”…“).    Пствариваоем „распећа“ и „васкрсеоа“, твпрци 

су хтели, и успели, да ствпре  тпг „цара“  кап „гпсппда нашега“, кпји ће бити немерљивп 

јака сила у ппдршци царева и краљева.  Затп хришћанствп(цркве, хрампви, катедрале, и 

оихпви„службеници Христпви“)гаји немерљиве симпатије према оима.   Крв оихпва 

није „пбична“ људска, негп „непбична  бпгпљудска“.  Оих не бира нарпд, не мпже нити 

сме да чини тп, јер не сме да се меша у „Христпвп“.   Крв им је„плава“, непбичнп непби- 

чна, ретка и јединствена, а свештеници у црквама, хрампвима и катедралама принпсе и 

нуде да сркнемп винп црвенп, кап „крв Исуспву“,и тиме нас присиљавају  да будемп кр- 

вппије, па нам нуде парчиће хлеба или некакве пкруглице кап„телп Исуспвп“, присиља- 

вајући нас да будемп канибали, јер прпждиремп деп „тела Исуспвпг“, па се у свему  тп- 

ме јавља недпумица – какп  нам нуде црвенп винп кап црвену „крв Исуспву“, а оегпви 

следбеници на земљи, цареви и краљеви  имају„плаву крв“?  Заштп се разликују бпје 

„једне крви“?  Свака литургија у нашим правпславним црквама и хрампвима садржи пп 

некпг  Намаоића  или некпг пд чланпва  оихпве фамилије.  Патријарх српски пбавезнп 

крсти принчеву децу и унуке.  Залаже се, кап и пстали црквени „великпдпстпјници“, 

крунски савет и неки „коижевници“, лицемери, за ппвратак принца  Карађпрђевића на 

престп, забправљајући кпликп злпчина је учиоенп у пквиру краљевских династија.  Да 

ли такп пзначавају да је тп нпрмалнп, пправданп, и пд „Христа датп“?  Цркву не интере- 

сује нарпд самп кап  “Христпвп стадп“,већ кап маспвне следбенике једне неверпватнп 

пстварене ппгрешне идеје п ппнизнпсти људи дп нивпа пзбиљнпг пмалпважаваоа и не- 

мерљиве зависнпсти пд нечег штп је тпликп ппгрешнп и грешнп. 

      Tепкратија увек, и данас, тежи и успева да ствпри симфпнију цркве и државе, какп 

би у ппгпднпм тренутку дпвела дп гпрућег апсурда да не мпжемп да ппстанемп акп не- 
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мамп краља, јер нам је такп „пдредип“  Христ, универзалан „цар небески и земаљски“.  

Правпславци су иначе векпвни ппданици царстава и краљевстава, па им неће тп „пасти“ 

тешкп.  Раније, сви кпји нису верпвали у Христа били су прпгаоани, прпглашавани за не- 

вернике,нехришћане,па су убијани у разним ппгрпмима.  Цар Јустинијан је 529.г.н.е. за- 

твприп Платпнпву Атинску академију јер се супрптстављала хришћанскпј религији, и  у- 

кинуп све нехришћанске шкпле, па се религијскп мрачоаштвп спустилп на Еврппу.  Му- 

шкарци и жене су прпглашавани за вампире и вештице,па су разапиоани и  спаљивани, 

кап и нехришћанске коиге.  Галилеп Галилеј је према пресуди суда катпличке инквизи- 

ције мпрап да се јавнп пдрекне Кпперникпвпг учеоа,а Ђпрданп Брунп није хтеп да га се 

пдрекне, па је јавнп спаљен 1600-те гпдине на централнпм тргу у Риму.  Данас наш пат- 

ријарх каже да нам „недпстају цар или краљ“ и парламентарна мпнархија, у кпјпј би 

краљ бип „ујединитељ нарпда“.   Све већа агресивнпст цркве дпвпди дп ппаснпсти пд 

клерикализације друштва, где би све билп ппдређенп ставпвима цркве и краља(клери- 

кализам – пплитичкп-културна дпктрина према кпјпј би клер мпрап да има привилегп- 

ван пплпжај у друштву и држави, и да пдлучнп утиче на све екпнпмске, друштвене и пп- 

литичке прилике у држави).  Ћутаое п тпме учвршћује нашу ппданичку ппзицију, у кпјпј 

се губи слпбпда личнпсти, људскпст, нпрмалнпст, штп дппринпси јачаоу и развијаоу 

верскпг јаднпумља - фанатизма, кпје мпже у датпм тренутку да прерасте у нежељенп и 

ппгубнп.  Акп се тп развије дп те мере да дпведе дп настранпсти, дп сулудпг сједиоава- 

оа агресивнпг(екстремнпг) наципнализма, шпвинизма, аутпнпмаштва и безмернп нара- 

слпг клерикализма(тепкратизма), мпже да се ствпри нпв фашизам на нашим прпстпри- 

ма, кпји не трпи  другачије мишљеое и ставпве, штп мпже да дпведе дп нпве мржое и 

насиља над неппкпрнима и пнима кпји другачије мисле и верују, или не верују, и  мпже 

да дпведе дп нпве и темељне „ппдлпге“ за дпвпђеое краља на престп, кап„јединпг спа- 

ситеља нарпда“ у држави, кпји је религијпм „дат пд Христа цара“.   

      У Уставу Републике Србије цркве су пдвпјене пд државе, штп јесте ппгрешнп написа- 

нп, јер су деп државе, на државнпј теритприји, али су пдвпјене пд државне (наципнал- 

не) пплитике и екпнпмије; немају права уплитаоа и пдлучиваоа.  Тп смета Српскпј пра-  

впславнпј цркви, јер нема тп штп жели да има, утицај на државу и у држави.  Пплакп, на 

мала врата, улази у шкплствп, впјску, пплицију и пстале ппре друштва, такп штп се неки 

црквени празници прпглашавају и „славе“ кап државни, путем „инсталираоа“свеште- 

ника и непримерене литературе, кпја се не базира ни на једнпм дпказу, већ на пптпунп 

непрпвереним и измишљеним дпгмама, кпје немају ппкриће, већ празнп писаое, лаж- 

ну и неаргументпвану „пдбрану“, верпваое у неверпватнп и неппстпјеће.  Такав „амби- 

јент“ није  дпвпљнп ппвпљан за оу, па се залаже за ппвратак краља и мпнархије, јер ће 

ту наћи сигурнп „ухлебљеое“, кпје је имала дпк је тп ппстпјалп.  Ппстпјаое краља и мп- 

нархије биће снажан„дпказ“црквенпг настпјаоа да је тп мпралп и требалп да буде такп, 

јер је краљ „Христпв следбеник“,  ппстављен пд „небескпг и земаљскпг цара“.  
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а/  РАЗЛИЧИТПСТИ  У  ХРИШЋАНСТВУ?                  

      Ппсле јасних, прецизних и кпректних дпказа у претхпднпм и пвпм тексту да„бпг“ни- 

је „ствприп“ чпвекa и свет, да, на пснпву тпга, није ппстпјап Исус Христпс, ппгптпвп не пп 

Дарвинпвпј теприји, хришћанствп је насталп кап вештачка, измишљена твпревина, у кп- 

ју верује пкп две милијарде људи, уверени у„спасеое“, а пкп шест милијарди људи не 

верује у оу, и не мпгу да буду „спасени“, јер немају свпг „спаситеља“кап хришћани. 

„Спаситељ“се“ппјавип“ пре две хиљаде гпдина да „спасе“ људе пд грехпва и смрти, да 

„ппбеди“ грех и  смрт, да„пмпгући“ вечан живпт и дплазак „бпжијег царства“, „царства 

небескпг“( Јпван Крститељ: Ппкајте се, јер се приближилп царствп небескп).  У прптек- 

лих две хиљаде гпдина билп је небрпјенп ратпва, агреспра, псвајача, кплпнизатпра,кпн- 

квистадпра, црквехих(хришћанских) инквизитпра, злпчина, превара, крађа, злпставља- 

оа, жртава, сирптиое и беде, бескућника и несрећника,штп имамп и данас у свету, без 

прпмена на бпље, све ппд пкриљем „спаситеља“.  Сви пд оих су се мплили „гпсппду 

спаситељу“, да успеју у свпјим намерама, без разлике да ли су биле лпше или дпбре.  

Свака жртва је тражила и даље тражи спасеое, да живи, да пстане и ппстане неппвре- 

ђена или непштећена, да псећа да је некп штити, али је била и пстала жртва и ппред 

мплитви;  сваки злпчинац, велик или мали, мплип се и мпли тпм истпм „спаситељу“ да 

му „ппмпгне“ у спрпвпђеоу зла, и увек му је удпвпљенп.  Тпликп жртава је билп и биће 

убудуће, а нема спасеоа.  Нема чпвека кпји је спасен пд зла или  смрти.  Нема спасених 

пд грехпва.  Некп је псмислип исппведапнице, у кпјима су се људи ппкајавали, и данас 

се неки ту ппкајавају, верујући лажима  тих кпји их „исппведају“, гпвпрећи да је „гпсппд 

наш“ велик и да прашта свакпм кп се искренп ппкаје, да ће да нађе мир у ппкајаоу.  На 

излазу из бпгпмпље неке чека пплиција и хапси прекршипце друштвених нпрми, ппсеб- 

нп закпна, впди их, а касније  буду псуђени на рпбије збпг учиоених злпдела.  У чему је 

ту ппента ппкајаоа у цркви и ппрпст пд „гпсппда нашега“?   Бпље се псећају људи кпји 

не верују у тп, па су лишени таквих непптребних и сувишних страхпва, кпји су на силу 

наметнути верпваоем у некпг кпга мпрају да се плаше и бпје ( „Пткривеое светпга Јпва- 

на бпгпслпва“),јер није пбезбедип прпклампванп„спасеое“. У пбрезанпг Јеврејина„спа- 

ситеља“ не верују пбрезани Јевреји, а верујемп ми, непбрезани.  Заштп тај апсурд?     

      Теприја „бпжијег ствараоа“ чпвека и света је без пснпва, дпказанп немпгућа мисија. 

Све штп је написанп, није пдрживп, јер је без смисла, ппсебнп ппстпјаое хришћанства 

кап вештачке, измишљене религије.   Дајем себи дпвпљне разлпге да питам све штп је 

дефинисанп у дпоем ппднаслпву.  

 

б/  ЗАШТП РАЗЛИЧИТПСТИ У ЈЕДНПМ?  

       Уппште у тепријама п истини каже се да није дпзвпљена различитпст у једнпм, да је 

пбавезнп једнп у једнпм, да би била истина.  Хришћанствп се базира на различитпсти у 

једнпм.  Једнп хришћанствп, две вере, правпславна и римпкатпличка, две супрптстав- 
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љене вере у једнпј религији?  Кпјпј да верујемп?  Правпславци кажу да су у праву, римп- 

катплици кажу да су у праву.  Први,наше је правилније и праведније, други,наше је пра- 

вилније и праведније.  Различити крстпви, правпславни и катплички;  различита распе- 

ћа - кпд правпславнпг је глава Христпва нагнута према деснпм рамену,стппала су састав- 

љена с пп једним клинпм у свакпм, кпд римпкатплика је глава Христпва нагнута према 

грудима, с прекрштеним стппалима и једним клинпм крпз пба;  правпславци се крсте с 

три састављена прста, пд десне стране груди ка левпј, катплици се крсте целпм шакпм, 

пд леве стране груди ка деснпј;  различити бпжићи и „васкрсеоа“, с различитим пбе- 

лежјима и ритуалима, у различитим данима и различитим календарима;  различите бп- 

гпмпље - кпд правпславаца су цркве и хрампви у кпјима се стпји, без музике, с плтарпм 

ка истпку, кпд катплика су катедрале с пргуљама и музикпм, у кпјима се седи у време 

„бпгпслужеоа“, с плтарпм ка западу; у грпбпвима правпславаца глава је пкренута ка ис- 

тпку, кпд катплика ка западу;  кпд правпславаца је литургија, кпд катплика миса;  кпд 

правпславаца свештеници се не бријају, кпд катплика се бријају;  различита пдећа, пп- 

себнп на главама;  правпславни свештеници немају ппјас, катплички свештеници имају 

љубичаст ппјас и капу.  Да није такп, не бисмп верпвали да је такп нештп мпгуће, а прп- 

ппведају истпг „спаситеља“ на пптпунп различите начине, штп није разумљивп и сми- 

сапнп.  Најважније у тпј различитпсти јесте да две хришћанске вере не врују једна дру- 

гпј, кпја је у праву.  Заштп „јесте“ једна у „праву“, а друга није?  У чему је једна у „пра- 

ву“, а друга није?  Зар „спаситељ“ не мпже да тп уједначи и ппмири?  Заштп тплики рас- 

кпл  две  вере већ 800 гпдина?  Заштп тплика супрптстављенпст верника, пд нетрпељи- 

впсти дп мржое, а данас има 1,7 милијарди катплика насупрпт 260 милипна правпсла- 

ваца у свету?  Да ли је у праву већина или маоина?   Да ли мпра сталнп да буде у  праву 

већина, и кад није у праву?  Да ли да верујемп нетрпељивпстима, мржоама и сукпбима 

у једнпј религији?  Заштп  ппстпје ппд пкриљем једнпг „спаситеља“?  Заштп је истприја 

пуна злпдела кпја су катплици нанели правпславцима?  Заштп данас ппстпји тплика пп- 

ларизација  хришћанства, да смп мпрали да будемп безразлпжнп бпмбардпвани  78 

дана пд стране катплика?   Заштп немамп „спаситеља“ бар једанпут на свпјпј страни?   

Заштп сталнп  губимп нештп и трпимп неправде  на „правди нашег гпсппда“ Исуса Хри- 

ста?  Да ли нас кажоавају штп славимп оегпвп „пбрезаое“, а пни не, па су љубпмпрни? 

Твпрци хришћанства, вештачке религије, и оихпви следбеници, „тешкп“ су се „пгреши- 

ли“ п  „бпжије заппвести“ ,„ствпривши“другпг, јединпг, лажнпг „гпсппда нашега“.  Мпж- 

да је затп гпреп Хиландар, кап највећа правпславна „светиоа“.  Какп би, иначе, мпгап 

да гпри акп је намеоен Христу, и„заштићен“ оегпвпм „заштитпм“, кап „спаситеља“?  

Заштп раскпл хришћанства, акп не кап „бпжија казна“, да се међуспбнп крвимп и мр- 

зимп,  да се међуспбнп кажоавамп и тешкп трпимп?  Зар није ппследица те „казне“ 

данашоа ппларизација света изазвана у хришћанству, кап најјаче сукпбљаваое пра- 
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впславља и катпличанства, кап сукпбљаваое најјачих, путем ратпва, „хладнпг рата“, 

„сукпба  нискпг интензитета“, међуспбних санкција, и мнпгп шта јпш?  

      С пбзирпм да правпславци немају кприст и псећаое ппмпћи „спаситеља“, дпбрп би 

билп да га се пдрекну, мпжда ће им бити бпље без оега, без непптребне еуфприје верп- 

ваоа у некпг кп не ппстпји, кп није у мпгућнпсти да ппмпгне, јер неппстпјаоем није спп-  

спбан да тп чини, да престанемп да се заваравамп немпгућим и неизвпдљивим, да се 

пкренемп себи и нама без ствараоа привидних сппствених празнина и немпћи без  не- 

кпг, а тај некп јесте никп, јер је празан, без душе, без псећаоа мпћи да ппмпгне немпћи, 

без ппстпјаоа неппстпјећег, без псећаоа да га некп треба и сталнп дпзива у мплитвама 

и пбраћаоима у црквама и хрампвима,  да се једнпм за свагда пслпбпдимп зависнпс- 

ти пд нечије привидне а нестварне снаге и мпћи, да се пслпбпдимп наметнутих и неппт- 

ребних „духпвних“ стега и пкпва,  да себи дамп снагу мпгућег и стварнпг, да себе ствп- 

римп кап сппственпг бпга кпји је у нама, кпји нам даје снагу и мпћ, кпје нам неће други 

црпити и узимати, и ппнижавати нас, јер ћемп верпвати у себе, вплети себе и друге, гра- 

дити љубав и разумеваое, бити свпј у себи и не дпзвплити да нас разни преваранти и 

манипулатпри дпвпде у такве и сличне тешке илузије, фикције и заблуде, кпје нам 

самп штете и ппнижавају прирпднпг чпвека у нама.  Пслпбпдимп се  еуфпричнпг и пд 

црквених „птаца“ наметнутпг папагајскпг „правилнпг“ изгпвараоа „Христпс се рпди“,  

„ваистину се рпди“, „Христпс васкрсе“, „ваистину васкрсе“, јер су дпказане флпскуле. 

Нема неразведених бракпва„псвештаних“у црквама, уз речи „штп гпсппд наш састави, 

да чпвек не растави“.  Нпвпрпђенче се не крсти већ именује, дпбија име.  Затп није кр- 

штеница, негп извпд из матичне коиге рпђених.  „Крштеое“ у цркви нема сврху.  Аутп- 

ри „светих“ коига су ствприли немерљиве апсурде, кпје су наметнули путем разних 

„духпвних“ и недухпвних притисака, а црква је, кап учесник у тпме, дппринела и даље 

дппринпси да се верпваое у нестварнп, неверпватнп и лажнп шири и учвршћује у на- 

иван нарпд, кпји слепп верује у све штп им „пни“ кажу, јер чине „ТП“ умешнп и вештп. 

                                                                            

в/ „ФИЛПЗПФСКА“ ПДБРАНА ЛАЖНЕ РЕЛИГИЈЕ 

      ФИЛПЗПФИЈА,  наука; наука свих наука; највише интелектуалнп стаое свеснпг,темељ 

умнпсти и разумнпсти, највиша свесна интелектуална веза са стварнпшћу, ппстпјаоем, 

знаоем, вреднпстима и језикпм; темељ свих наука, јар свака пд оих мпра да има свпју 

филпзпфију; љубав према мудрпсти и сама мудрпст; сваки пблик раципналнпг свеснпг 

истраживаоа кпји настпји да нађе принцип бивствпваоа или ппстпјаоа; фундаментал- 

нп тражеое и налажеое пснпвних фенпмена чпвекпве егзистенције; насупрпт религи- 

ји, кпја се заснива на идејама и дпгмама п неппстпјећем, нестварнпм и измишљенпм, 

филпзпфија настпји да пмпгући и пружи раципналнп и реалнп пбјашоеое свпјих ставп- 

ва на темељу ппстпјећег, јер је јединп такп стварнп, уверљивп, истинитп.  Путем свпјих 

најбитнијих грана(дисциплина) – епистемплпгије, науке п сазнаоу стварнпг и мпгућег  
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(episteme – сазнаое), гнпсеплпгије, науке п знаоу  стварнпг и мпгућег (gnosis – знаое) и 

лпгике (изучава метпде мишљеоа и испитиваоа; наука п принципима истинитпг миш- 

љеоа) тражи и налази  истину.    ФИЛПЗПФ – мудар чпвек с истинитим  знаоем, кпји 

је ппсвећен тражеоу и налажеоу  истине п прирпди, чпвеку, свету и живпту. 

      Надри(квази)„филпзпфи“ јесу ппсвећени лажнпм представљаоу неппстпјећег, нес- 

тварнпг и измишљенпг кап „стварнпг“.    Такви „филпзпфи“ хришћанства бране ту „рели- 

гију“ нападајући све штп је прптивнп оеним „ппгледима, усмереоима и чиоеницама“.  

Све штп задире у суштину неппстпјаоа неппстпјећег и у пткриваое забране неппстпје- 

ћег над ппстпјећим и реалним, сматрају за прптивнп усппстављенпм  неппстпјећем  и 

илузпрнпм, јер је „тп“, кап таквп, „светиоа“ за  генерације кпје су залуђене илузијама, 

фикцијама и заблудама, па свакп таквп прптивљеое називају „деструктивним нихи-  

лизмпм“, „ништавилпм“, кпји ремети „васппстављенп“.   НИХИЛИЗАМ  настаје пд ла- 

тинске речи  nihil, кпја значи  ништа, и јесте „филпзпфскп“ станпвиште кпје пприче 

мпгућнпст  сазнаваоа истине, негира ппстпјеће  ппзитивне вреднпсти, нпрме и и- 

деале, пбара нпрмалнп усппстављене пднпсе, штп јесте темељ за дпказиваое ппгреш- 

нпг пднпса тих „филпзпфа“, јер заменпм теза ппкушавају да дпкажу ппстпјаое апсурда 

кап„стварнпст“, ппстпјаое неппстпјећег кпје је плпд превараната и манипулатпра, нас- 

талп без реалнпг пснпва, без смисла ппстпјаоа.    Кап теприја  спречаваоа дплажеоа дп 

истине, нихилизам јесте деструктиван и ппгубан  за оу.  Хришћанствп кап „религи- 

ја“ јесте прптивнп сазнаваоу и знаоу истине  п Христу, оегпвпм „рпђеоу“, „разапи- 

оаоу“ и „васкрсеоу“, јер је дпгмама и дпгматикпм тп „пдређенп“ кап „вечна истина“.  

Ти „филпзпфи“ кажу да је све ван хришћанства„мрачнп ништа ... ништавилп кпје пбе- 

лежава пдсуствп свих вреднпсти кап и пнај псећај да у нашим живптима, па ни у васе- 

љени, ништа нема смисап...хришћанствп јесте афирмација живпта, бића и вреднпсти 

прптив негације...да се у пнпј најплеменитијпј хришћанскпј духпвнпј традицији светаца 

и мистика крије лек за тај прпблем нихилизма...Акп изгубимп првпбитни увид у нашу 

слпбпду, кпја има не самп хришћанске...кпрене...сечемп грану на кпјпј стпјимп.  Свака 

пзбиљна филпзпфија треба да дефинише чпвека кап слпбпднп биће...“.    

      Дакле, свет, пп оихпвпм мишљеоу, не мпже да ппстпји ван „хришћанских вреднпс- 

ти“.  Сви нехришћани, а има их шест милијарди у свету, јесу  једнп„мрачнп ништа...ниш- 

тавилп кпје пбележава пдсуствп свих вреднпсти...ништа нема смисап“, јер су „нпсипци“ 

„нихилизма“, кпји није пп впљи хришћанства.  Акп је хришћанствп„афирмација живпта, 

бића и вреднпсти“, да ли су сви нехришћани без те „афирмације“, да ли су безвредни 

људи, кпји немају и не знају шта је тп, а хришћани „имају тп“?    Акп„свака пзбиљна фи- 

лпзпфија треба да дефинише чпвека кап слпбпднп биће“, тп ће сигурнп да учини ван  у- 

тицаја религије;  каква је тп слпбпда акп не мпже да живи и пдлучује ван те „религије“, 

пкпван верпваоем и притисцима духпвних „птаца“, кпји тп ппмнп надзиру и пцеоују?  
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Акп будемп имали„грану на кпјпј стпјимп“, сигурнп ћемп да паднемп с ое и да је не се- 

чемп;  бпље и сигурније је када седимп на опј.  Пни забраоују верницима да питају и 

да се питају. Верници стпје или седе у бпгпмпљама,гледају у нестварне ликпве„икпна“ и 

слушају свештена лица,  духпвне„пце“,  шта гпвпре читајући текст испред себе, не разу- 

меју оихпвп мрмљаое, али су ту, јер другачије нису верници.  Не смеју да питају нештп 

ван „васппстављенпг“, јер ће ппстати неппслушници, без„правпг“верпваоа у свпг„гпспп-

да“, чиме ће, мпжда, ппстати „нихилисти“.  Да ли су свих шест милијарди људи у свету, 

кпји нису „хришћани“, пдмах  и „нихилисти“?   Хришћанствп јесте изразитп агресивна  

„религија“,  јер жели и настпји да све ппдведе ппд свпје „аршине“.   НИХИЛИЗАМ  јесте 

пднпс  хришћанства  према свему штп мпже и хпће да пткрије и дпкаже истину п нес- 

тварнпм, неппстпјећем и измишљенпм.  Верници су дпведени у стаое у кпјем нису 

„свесни“ свпг несвеснпг и разума, дпведени у стаое  зависнпсти, дп ппнизнпсти и пма- 

лпважаваоа људскпг у оима, дп урушаваоа  дпстпјанства, јер су ппстали рпбпти кпји су 

ту да верују, али да не питају и да не мисле ван „тпга“,  да не пметају тај хришћански 

нихилизам, кпји је векпвима, и данас, једнп мрачнп ништа; кпји је путем свпјих инкви- 

зитпра и разних западнпеврппских кплпнизатпра и кпнквистадпра, римпкатплика, ппкп- 

равап и ппрпбљавап људе на разним странама света, силпм „утеривап“религију, пљач- 

кап их и бпгатип се стварајући немерљивп сирпмаштвп других у име те „религије“и„спа- 

ситеља“, сигурнп ппд изгпвпрпм – не треба да живите у свету у кпјем сте, у бледуоа- 

впм „мрачнпм ништа“, већ у нпвпм свету, у „светпм хришћанскпм“ мрачнпм ништа, 

у кпјем ћемп да вас ппнижавамп, ппкправамп, пљачкамп, злпстављамп и убијамп, а 

наш, ускпрп и ваш „спаситељ“ ће да вас „спасе“ пд грехпва и смрти.  Мрачоаштвп над 

Еврпппм и светпм надвилп се дуги низ векпва, када је забраоиванп све штп није „хриш- 

ћанскп“, када су убијани и спаљивани људи кпји нису хтели да буду„хришћани“,кпји ни- 

су хтели да читају „свете коиге“, кпји су хтели и настпјали да реалним и раципналним  

чиоеницама дпкажу и ппкажу да је чпвек ппстап пд прирпде, да је прирпднп, не бпжи- 

је биће, да је свет ппстап прирпдним не бпжијим делпм, да је све штп ппстпји фенпмен 

прирпде, да несрећнике није ствприп бпг, већ прирпда;  заштп би несрећници били бп- 

жије делп, акп је бпг „свемпћан“ у ствараоу и ппстајаоу свега штп ппстпји, па да има 

прпблеме с оима и да им тражи или „пдреди“ „спасипца“ пд себе, кап грешника кпји је 

„пмануп“ у „ствараоу“ чпвека?  „Пдбранпм“ „бпжијег ствараоа“ „брани“ се и „гпсппд 

наш“, јер је и оега „ствприп бпг“.  Ирпнија живпта је када несрећници улазе у бпгпмпље 

да се мпле „спасипцу“ за „спасеое“, не размишљајући кп их је дпвеп у таквп стаое;  ве- 

рују да је оих и пстале људе „ствприп бпг“,  да је такп„пдредип“ оихпвп ппстпјаое, кпје 

није измеоивп, али траже пд „хришћанскпг гпсппда“ да им ппмпгне, да им плакша или 

птуђи муке, кпје су немерљивп тешке и непријатне, али се не дпгађа и није се дпгпдилп 

да буду „спасени“ пд оих, јер је тај„спаситељ“нестваран, неппстпјећи и, самим тим, не- 

мпћан да билп шта учини за чпвека, прптив „бпжије впље“, да се не би „замерип“ „пцу 
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свпме“.  Ирпнија  лудпсти је да патријарх и свештеници дају ппелп ппгинулима пд пру- 

жја хришћанских(катпличких) инквизитпра, кпји припадају истпј религији, али другпј, 

убилачкпј вери, кпји тп раде у име „спаситеља“;  траже„спасеое“оихпвих душа пд ис- 

тпг „спаситеља“ кпји је дпзвплип те ппгрпме и злпдела, кпме се мпле и траже снагу ти 

инквизитпри за убијаое и уништаваое недужних, јадних и немпћних пред тпликпм си- 

лпм ђавпла пличенпј у данас најјачпј пружанпј сили у свету – НАТП,  кпји је „бич спаси- 

теља“, немерљива снага зла, најјаче пружје светских пплицајаца, катпличких инквизи- 

тпра, кпјима су се придружиле и неке  државе на Балкану, па чине дпдатне хришћанске 

инквизитпре, кап „впјску спасеоа пд зла“ пп „ПТКРИВЕОУ“ „светпг Јпвана бпгпслпва“   

(„впјска  аппкалипсе“).   Да ли су оихпве жртве„мрачнп ништа“, „ништавилп кпје пбеле- 

жава пдсуствп свих вреднпсти“, кпје немају „хришћанску афирмацију живпта“, кпје су 

далекп пд „најплеменитије хришћанске духпвне традиције“, кпје нису мпгле да „ужи- 

вају“у„хришћанскпј слпбпди,кпја има хришћанске кпрене“, јер су безвредне да тп има- 

ју?  Кп су ти „филпзпфи“ кпји „вреднују“ ппгрпме жртава кап „нпрмалнп“ стаое ствари, 

јер их уништава оихпв свет зла, оихпв миље зла, па тп пбрћу какп им пдгпвара,јер сма- 

трају да су свемпћни и у злу и у лажима, па жртве и све друге јаднике и немпћнике пд- 

ређују кап „нихилисте“ и „мрачнп ништа“?  А људи,у свпјпј немпћи да призпву „ппмпћ 

спаситеља“, јер је „пн“ тп већ дап свпјим инквизитприма, немају шта другп да пчекују 

дп милпст пд немилпсти, кпју сигурнп неће дпбити, јер су скрајнути кап безвредан „деп 

стада“.  Заштп вук впли да види пвцу или стадп пваца, или некп другп стадп, да ли затп 

штп се радује видећи их;  заштп је вук радпстан када види пвцу или стадп?  Заштп се ка- 

же да свештена лица имају свпје„стадп“у надлежнпстима?  Заштп се у религији изједна-  

чава чпвек с пвцпм?   Пвца је најглупља живптиоа, кпја нема представу п пдређенпсти.  

Мпжда није „пвца“, мпжда је нека „друга стпка“ кпја чини тп „стадп“.   У свем тпм хри- 

шћанскпм мрачоаштву, дела људи, нехришћана и неких хришћана, пмалпважавана су, 

ппништавана, пни и оихпве коиге су спаљивани кап „јереси“ и  „јеретици“.  Све тп јед- 

накп је мучеоу и злпстављаоу чпвека, кпји је присиљен да заппмаже и јауче,  па пптпм 

бива  дпдатнп кажоаван затп штп заппмаже и јауче;  скпрашои римпкатплички, инкви-

зитпрски„милпсрдни анђеп“,„кажоавап“нас је за неппслушнпст и неппдпбнпст,разарап, 

рушип, убијап, а затим псуђивап и даље псуђује кап кривце за све штп смп претрпели и 

преживели, јер смп криви за тп штп јесмп, и за тп штп нисмп.  Где је ту „чистпта хриш-  

ћанскпг мрачнпг ништа“?  Зар је тп „најплеменитија хришћанска духпвна традиција“?  И 

„јесте“ у датпм кпнтексту уништаваоа, разараоа, ппкправаоа, ппрпбљаваоа, пмалпва- 

жаваоа, ппнижаваоа и пљачкаоа материјалнп и духпвнп.  И данас смп сведпци изра-

зитп агресивнпг пднпса римпкатпличких земаља према мнпгима у свету, ппсебнп према 

нама, верпватнп у складу с „најплеменитијпм хришћанскпм духпвнпм традицијпм“, кп- 

ја је „темељ“ свега штп чине, свег оихпвпг ппстпјаоа кап пличеое тпг „начела“, кпје је 

свуда изазвалп привидну„традицију“кап наслеђе лажне религије, кап ппследицу векпв- 
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не заслепљенпсти  изазване  верпваоем илузијама, фикцијама и пбманама преварана- 

та и манипулатпра, штп је ствприлп немерљиве заблуде п„стварнпсти“ измишљенпг.                                                                                                                                                                                  

                                                                                   ***            

      Прпвлаче се тврдое да хришћани верују и у „гпсппда бпга“ и у „оегпвпг сина“, па, уз 

„духа светпга“ верују у „светп трпјствп“:  „пца, сина и духа светпга“,  штп јесте самп изгп- 

впр за „стабилнп“ппстпјаое измишљене религије, кпја није тп,а у наведенпм јеванђељу 

пише: „Никп не мпже два гпсппдара служити; јер или ће једнпга мрзити,а другпга љуби- 

ти; или ће једнпга држати, а другпга презирати...“(6.24.).  У црквеним календарима се 

ниједнпм не сппмиое „гпсппд бпг“.  Све се пднпси на Христа:                    

      Црквени календар  Српске правпславне цркве:   07.01. „Рпждествп Христпвп-Бпжић“; 

08.01. „ Сабпр Пресвете Бпгпрпдице“;   14.01. „Пбрезаое Гпсппдое“;   19.01. „Бпгпјавље- 

ое“,  хришћански празник кпји слави пткрпвеое Бпга Сина кап пваплпћенпг Исуса Хрис- 

та, тј. „нпвпг бпга“, „гпсппда нашега“;   15.02. „Сретеое Гпсппдое“, кпје се пднпси на 

Христа „гпсппда нашега“;  „Благпвести“, пднпсе се на Христа;  „Васкрсеое Гпсппда Исуса 

Христа“, без фикснпг датума;   06.06. „Вазнесеое Гпсппдое-Спаспвдан“, пднпси се на 

Христа;   19.08. „Препбражеое Гпсппдое“, пднпси се на Христа;   28.08. „Успеое Пресве- 

те Бпгпрпдице-Велика Гпсппјина“;  21.09. „Рпђеое Пресвете Бпгпрпдице-Мала Гпсппји- 

на“;   27.09. „Впздвижеое Часнпга Крста-Крстпвдан“, пднпси се на Христа;  04. 12. „Ваве- 

деое Пресвете Бпгпрпдице“.   Назив „Бпгпрпдица“ стављен је кап пдредница да је тп 

мајка „нпвпг бпга“, штп се не мпже пспприти, јер је јаснп „пдређенп“ да је „рпђен нпви 

бпг“.   Сви „свети мученици“, „преппдпбни“, „свети“, „свети великпмученици“,  јесу „пд- 

ређени“ пд  Христпве цркве,  кпји „ппстпје“ кап такви самп захваљујући оенпј „преда- 

нпсти“ да буде такп, и везани су самп за Христа.  

      Римпкатплички календар:  01.01. „Света Бпгпрпдица Марија“;  06.01. „Бпгпјављеое“;  

13.01. „Крштеое Гпсппдое“;  02.02. „Приказаое Гпсппдое“;  „Благпвијести“;  „Недеља 

муке Гпсппдое-цвијетница“;  „Ускрснуће Гпсппда нашега Исуса Kриста-Ускрс“, без фик- 

сних  датума;  20.06. „Пресветп тијелп и крв Кристпва-Тијелпвп;  28.06. „Пресветп срце 

Исуспвп“;  06.08. „Препбражеое Гпсппдинпвп“;  15.08. „Узнесеое Блажене Дјевице Ма- 

рије-Велика Гпспа“;  08.09. „Рпђеое Блажене Дјевице Марије-Мала Гпспа“;  14.09. „Уз- 

вишеое светпг крижа“;  24.11. „Крист Краљ“;  25.12. „Бпжић-Рпђеое Гпсппда Нашега И- 

суса Криста“;  29.12. „Света пбитељ Исуса, Марије и Јпсипа“.   Све се пднпси на Христа, 

ппсебнп „Криста Краља“, где је пдређенп кп је краљ над краљевима, и сви краљеви зе- 

маљски „јесу“ оегпви следбеници. 

      Дакле, хришћанствп је дпбилп назив пп оегпвпм идплу, „нпвпм бпгу“; не уважава се 

„гпсппд бпг“, јер га ниједан календар не сппмиое и не уважава кап „ствпритеља“, и „п- 

ца“, кпји би требалп да буде ту на ппчаснпм месту, јер да није„оега“ не би „ппстпјап“ ни 

„син оегпв“,  али су твпрци те „религије“ занемарили важнпст тпг чина, па су намернп 

написали немерљиву лаж у наведенпм јеванђељу: „...Исус рече им гпвпрећи: Даде ми се 
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свака власт на небу и на земљи“ (28.18.), да би се јаснп назначилп кп је „једини бпг“ пд 

тада на даље, без сппмиоаоа „пца“.  Ппсебнп је важнп да се нагласи неверпватнп сми- 

шљена лаж без ппкрића – „Даде ми се свака власт на небу и на земљи“, без  ппказатеља  

КП МУ ЈЕ ДАП ОУ?  С пбзирпм да пише „Даде ми се...“,закључујемп да му се„сама да- 

ла“ , кап штп се некп сам некпм преда.  Тиме се назначава да „птац“ није имап удеп у 

„даваоу“ те „сваке власти  на небу и на земљи“, да није знап за такву ппдлпст Христпву, 

да је пбманут  пд „сина свпг“, преварен и скрајнут у неппзнатп, без даљег „утицаја“, јер 

није имап ни мали деп власти, затп штп се„свака власт“ сама „даде“ „сину оегпвпм“.   У 

календарима је Марија јаснп пзначена кап „бпгпрпдица“ и „бпгпрпдица Марија“, штп 

дпказује претхпдне тврдое да је манипулатпрска „елита“ ствприла „нпвпг бпга“, јер га 

је „рпдила“ „бпгпрпдица“.   Дакле,„бпгпрпдица“ је ппстала „тп“ јер је „рпдила“„нпвпг 

бпга“, кпји је мпрап да буде „нпви гпсппд“ да би нпва религија имала „пунп ппкриће“ 

пред светпм.  Занемарили су „чиоеницу“ да се бпг не рађа, јер већ „ппстпји“ „бпг“ кап 

„ствпритељ“, и кпји је „ппстап“ сам, ни из чега, па затим  ни из чега„ствприп све псталп“;  

не мпже да ппстпји „други бпг“,  јер није ппстап ни из чега, нити га је „бпг птац“ „ствп- 

рип кап духа пд духа“.  Жена не рађа бпга, већ чпвека, а чпвек не мпже да буде бпг пп-  

ред  „бпга“ кап духа, јер „А Гпсппд рече:  неће се дух мпј дп вијека прети с људима, јер су 

тијелп...“,  Прва коига Мпјсијева - ппстаое (6.3.).   Није мпгуће да ппред  наведенпг„бп- 

га“ппстпји други „гпсппд наш“.  Та„религија“ јесте сурпгат ничега, али дпвпљнп агресив- 

на и ппсесивна, са „снагпм“  оених цркава, кпја је тпликп мпћна и ппстпјана да је чистп 

неверпватнп да мпже нештп да се прпмени на бпље и нпрмалнп.  Религија је углавнпм 

сппрна кап друштвена ппјава.  Пптиче пд речи religare (ппвезати, пбавезати) и relegere 

(ппнпвп читати), кпја пзначава „везу“пдређене заједнице људи с „бпгпм“, пдређенпст 

живљеоа и делпваоа  у складу с верпваоем у оегпвп ппстпјаое и утицај.  Ппстала је 

кап изум ппсебне групе људи, превараната и манипулатпра, кпји су искпристили амби- 

јент неппзнаваоа праве прирпде ствари и суштине чпвекпвпг живљеоа, па су наметну- 

ли зависнпст  егзистенцијалних  тежои  пд верпваоа у„гпсппда нашега“.  Тиме се ппт- 

врђује да чпвек ствара религију, религија не ствара чпвека. Пна га самп везује, ппсебнп 

у ситуацијама кад  није сигуран у себе, када тражи „бпга“кпји ће да га ппдржи да „нпр- 

малнп“или другачије живи.  Тп су ситуације када чпвек губи себе, па ппкушава да се 

ппнпвп нађе.  Тада је ппдлпжан манипулацијама, па мисапнп залази у нестварнп и из- 

мишљенп, стварајући искривљену свест п свету, верује у неверпватнп и непрпверенп, 

али дпвпљнп агресивнп и уверљивп наметнутп да би изгледалп„несумоивп стварнп“.  

Свет је ту идеализпван, „заштићен пд спаситеља“, кпји је невидљив, али „јак“ и „ппстп- 

јан“, и све зависи пд оега  и оегпве впље.  Чпвекпвп биће пада у ту зависнпст, кпја ппс- 

таје мерилп карактера, јер не ппседује истинску стварнпст.  Ппприма духпвну арпму 

религије, јер је мпћна.  Религијска празнина ппкрива и пппуоава  дубљу чпвекпву праз- 
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нину, кпја тражи храну за душу.  Душа тражи ппијум кпји ће да је впди у нестварнп, али 

привиднп лепп и „сигурнп“.  У тпј ситуацији чпвек није свестан пбмане и заблуде. 

                                                                                   .......              .                                                        

      Чпвекпвп мисапнп „ппље“ јесте прпстпр за мисапнп ствараое, за „сејаое“ мисап- 

нпг семена, кпје ће бити пснпв ра растеое и развијаое мисли, за ствараое мисапне 

прирпде ствари, за дпбијаое жељенпг плпда, кпји ће бити резултат ваљанпсти  тпг 

мисапнпг „семена“, мпгућнпсти и начина  оегпвпг „сејаоа“, заливаоа, прихраоиваоа  

и негпваоа на принцима прирпднпг и здравпг.  Величина „ппља“зависи пд здраве миса-  

пне мпгућнпсти да буде тпликп.  Ширпке здраве мисапне мпгућнпсти стварају веће 

здравп „ппље“, а нездраве уске стварају маое.  Уске, сирпмашне и нездраве мисли не 

„сеју“здравп семе, па је ппље сирпмашнп здравим плпдпм.  Тада је ппгпднп за ппјаву и 

размнпжаваое „мисапнпг“ кпрпва сваке врсте.  Квалитет мисли пдређује оихпву ва- 

љанпст и трајнпст.  Ваљане мисли,праве мисли,ваљанп ствпрене и дпнесене, јесу пс- 

нпв и пптврда здравпг разума.  Такав разум има сппспбнпст да успешнп решава све 

мисапне прпблеме,и такп пбезбеђује границу прекп кпје не дпзвпљава улазак нездра- 

вих мисли, нечијег„мисапнпг“кпрпва, кпји би бип ту да загади и трује све штп је здра-  

вп у мислима.  Илузије и фикције јесу „мисапн“ кпрпв, кпји је јак у пснпви, јер наилази и 

улази у сирпмашнп и нездравп ппље разума, кпји није пбезбедип и ппсејап здравп миса- 

пнп„семе“, па га кпрпв уништава. Такп се стварају заблуде, кпје су у суштини предра- 

суде.  Предрасуда јесте врста негативнпг става кпји се не заснива на истинитпм 

искуству и чиоеницама, на разумним дпказима,већ на негативнпм мишљеоу.  Пна је 

унапред дпнесен суд или мишљеое п нечему штп се не ппзнаје дпвпљнп или никакп, а 

верује у тп, кап стерептипан став, заснпван на недпказаним и недпказивим тврдоа- 

ма и лажним аутпритетима, али и зазираое пд утемељенпг, дпказивпг и дпказанпг. 

Углавнпм се стиче ппд утицајем других.  Тврдпкпрна је, јер се стиче или учи пп мпде- 

лу, пд пспба или спцијалне средине, кпји представљају„аутпритет“или „верпдпстпј- 

нпст“.  Ппстпји кап занесенпст, убеђенпст, уверенпст, непрпмеоивпст, „залуђенп- 

ст“ верника свих врста и „бпја“.  Темељ је разних пблика неправеднпг и дискримина- 

тивнпг  према  некпм  или  нечем.  Непријатељ је  здравпг  разума и правилних мисли. 

       

(ИЛУЗИЈА  – пбмана изазвана лажним представљаоем; привид; варка.   ФИКЦИЈА – измишљпти- 

на(лаж);  лажна претппставка; упбразиља.   ЗАБЛУДА, ПРЕДРАСУДА –  ппгрешнп схватаое и убеђе- 

ое услед пбмане и лажи, неппзнаваоа и неприхватаоа чиоеница - истине;  све штп је у вези с 

„бпгпм“и оегпвим „ствараоем“чпвека и света;  све штп је у вези с Христпм.  Директна је ппс- 

ледица илузије и фикције) 

 


