
024       БИБЛИОЛОШКО СПОЗНАЊЕ И РАЗЈАШЊАВАЊЕ ЗАДЊЕГ ИСУСОВОГ 

СЛОГА                                                                                         Минхен 13.08.2017/7525 

              Нерешено питање и вечита загонетка о настајању Хришћанства, како 

је било, шта се десило, ко је био Исус, итд.? Много тога се не зна, или су 

подаци уништени, због које каквих верских интереса, или су Јеванђеља која 

су написана нешто више од 300 година по смрти или распињању Исуса, тачна, 

или има доста грешака. 

Не може се тачно утврдити, али се зна да има нешто више од ''3000'' примера  

и тврдњи о Исусу и шта је рекао, задњи слог, за време РАСПИЊАЊА. 

Официјелна верзија је: ''Ели, Ели, Лама Сабактани''. Иначе се датира као 

почетак 22. Псалма од Матијиног Јеванђеља. Као превод, опет се тачно не зна 

шта би то требало да значи, па самим тим постоји и више верзија или 

разјашњења. Али нико се не веже за тачност, наравно нико сем словологије 

која уз помоћ библиологије  и других не споменутих вредности долази до 

једног , најуверљивијег сензационалног закључка (сличног или истог, када је у 

питању, ко су били древни Христи на шта је словологијс нашла одговор).Исус 

се на Крсту обраћа профету Илији (имао је тада значење Бога). Да би ту 

вредност учвстили, морамо да се осврнемо на старе Келте и њихове верске 

обичаје. Односи се на 01. август као празник под називом LUGHNA SADH или 

ПОГУБЉЕЊЕ БОГА ЛУГ'А. Али тај исти обред се на Англо-ирском назива 

LAMMAS (LEMA), истог значења за погубљење или уништавање Бога Луга, 

Бога Ватре и Светлости! (Келтски и Англо – Ирски се сврставају у Англо – 

саксонске говоре = или старо србске!). 

Да помогнемо библијском разјашњењу, о ''вечном слогу'' да старо – 

арменски говор користи израз ЛЕМА што значи уништавати или убија, а у 

нашем случају ради се о гашењу једног живота, па су такорећи задње речи 

Исусове биле ''ИЛЕ, ИЛЕ (односе се на скраћеницу имена ''Илија'') ЛЕМА НАС 

БАХАТИ'' или дословно ''Илија, Илија, уби ме моћник'' (бахати или моћник). 

Па ако је речено (а може лако дословно да се провери) ''Иле, Иле, лема нас 

бахати'' онда је Исус говорио србски (јер је био и Србин) доказ је да су Срби 



један најстарији народ античке Европе (подсетимо се на путовање Светог 

Јакова у данашњој Галицији (Св. Кампостела), да је мисионарио Хришћанство, 

тамошњим становницима СОЕВИМА на старо – србско говору, јединим које 

тамошње становништво и разумело. 
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