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Finalmente, em minha investigação, também
ficou claro que devia me perguntar sobre a história
e confiabilidade da Bíblia. Comecei a pesquisar não
apenas a mensagem da Bíblia, mas também
perguntei a mim mesma "o que é a Bíblia?" A
maioria dos cristãos responderá que "a Bíblia é a
Palavra de Deus." Naturalmente, precisava
justificar minha fé nessa escritura sendo "a Palavra
de Deus." Para mostrar que a Bíblia é a "Palavra de
Deus" é necessário mostrar que as palavras de Deus foram ditadas ao homem para serem
escritas por mãos humanas, e que o livro conhecido hoje como a Bíblia é um
conglomerado dessas palavras de Deus. Descobri que muitos cristãos, incluindo eu,
acreditavam que a Bíblia é a "Palavra de Deus" porque tem sido tradicionalmente aceita
como tal. Então, tive que perguntar: "Quando essa tradição começou?" A própria Bíblia
diz: "Examinai tudo. Retende o bem."
(1 Tessalonicenses 5:21) O próprio Jesus alerta contra seguir o que é feito pelo
homem, ao invés do que é dado por Deus quando cita do profeta Isaías: "Deus diz: mas em
vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens."
(Mateus 15:9)
Comecei a examinar os homens cujas mãos escreveram essas "Palavras de Deus." Em
muitos casos, a autoria dos livros da Bíblia não é conhecida de forma definitiva.
Refiro-me especialmente a todos os livros do Velho Testamento e alguns dos livros do
Novo Testamento, incluindo os Evangelhos, Hebreus, as cartas de João e Apocalipse.
Quando a autoria é desconhecida ou duvidosa, torna-se impossível julgar a integridade do
autor ou do livro como sendo de revelação divina. A maioria dos estudiosos acredita que
todo o Velho Testamento tenha sido reescrito depois que o rei Nabucodonosor da
Babilônia conquistou e queimou Jerusalém.
Segundo, ao ler a Bíblia encontram-se muitos erros e contradições. [Para alguns
exemplos ver versos: João 1:29 e Mateus 11:3; Mateus 21:2-7 e Marcos 11:2-7; Mateus
27:28 e Marcos 15:17; Mateus 27:55, Lucas 23:49 e João 19:25; Marcos 15:32 e Lucas
23:39-43; Atos 9:7 e Atos 22:9; Mateus 10:2-5 e Lucas 6:13-16; João 20:9 e Lucas 24:6-7;
Marcos 2:25-26 e 1 Samuel 21: 1-6; João 3:13 e 2 Reis 2:11-12 e Hebreus 11:5; João 5:31
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e João 8:14; Mateus 27:5 e Atos 1:18; Mateus 1:2-16 e Lucas 3:23-38; e Samuel 24:1 e 1
Crônicas 21:1; 1 Reis 7:26 e 2 Crônicas 4:5, para 100% de plágio ver 2 Reis 19 e Isaías
37.] As "Palavras" de Deus podem ter erro? Certamente não! Uma revelação verdadeira
de Deus é livre de todo erro. Erros só podem indicar manipulações feitas pelo homem.
Na Bíblia encontra-se os profetas de Deus degradados por atos de idolatria, incesto,
assassinato, adultério, etc. [2 Samuel 11:2-27, Isaías 20:2-3, Gênesis 19:30-38, 1 Reis 11,
Juízes 16:1, Gênesis 32:25-30, Ezequiel 4] Não é mais provável que Deus tenha escolhido
homens de caráter excepcional para transmitir Suas mensagens?
Terceiro, uma vez que muitos cristãos afirmam que sua crença é baseada nas supostas
palavras do próprio Jesus, que a paz esteja sobre ele, é importante notar que os
evangelhos sinóticos não foram escritos por testemunhas oculares dos eventos que
descrevem, mas retratam "uma visão de segunda geração de Jesus Cristo" (comentário da
Bíblia cristã). Também não existe registro dos ditos de Jesus (que a paz esteja sobre ele)
em seu idioma original, a língua que Jesus (que a paz esteja sobre ele) falava.
Quarto, sobre as epístolas do Novo Testamento tive que me perguntar: o que torna a
biografia de um homem contada por outro homem ou as cartas de um pastor para suas
congregações as "Palavras de Deus"? Pode-se responder que escreveram inspirados pelo
Espírito Santo, mas quando lemos no Novo Testamento que muitos dos apóstolos ficavam
cheios do Espírito Santo e então pregavam. Isso torna todas as palavras que pregaram
"Palavras de Deus"? Quando um pastor hoje está cheio do Espírito Santo e escreve cartas
para sua congregação, suas cartas devem ser consideradas as "Palavras de Deus?"
Quanto mais aprendia sobre a Bíblia, mais sabia que não podia considerá-la a Palavra
inalterada de Deus. Ainda assim, o Islã indiretamente afirmava que o que tinha sido
mudado na Bíblia era menos do que o que não havia sido mudado. O Alcorão lança
descrédito sobre o "Povo do Livro", os judeus e cristãos, por não seguirem e mudarem os
significados de suas escrituras. Tornou-se razoável e apropriado perguntar se a escritura
muçulmana era melhor. Examinei o Alcorão Sagrado da mesma forma que examinei a
Bíblia.
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