A bibliai Genezis visszhangja a kínai írásjelekben
A bábeli nyelvzavart követően elváltak egymástól a rasszok és nemzetek, majd rövid idő elteltével
kialakították a maguk sajátos egyéni kultúráit, amit aztán mindannyian a maguk módján
fejlesztettek tovább. Ezáltal lett oly színes, változatos és egymástól eltérő az emberiség etnikai és
kulturális arculata. De legyen akárhány variánsa is az emberi kultúráknak, mindegyiknek a Noé
által adott instrukciók, majd pedig a nimródi uralom alatt álló Bábel volt az eredete. Más szóval, a
kultúrák a jó és a rossz tudásának különböző fokú keveredését tükrözik. Minden egyes nemzet
megtartott, és tovább vitt valamit a Noétól való és nimródi őskultúrából, legyen az a nyelvében, a
vallási szokásaiban, illetve hagyományaiban. Tudjuk például azt, hogy az özönvíz történetét
csaknem valamennyi kultúra megőrizte valamilyen formában. Ugyanez elmondható az egykori
óriások létével kapcsolatban, és a Noé által adott utasításokkal kapcsolatban is. Számos népnek
vannak bizonyos bibliai vonatkozású hagyományai, amelyeket érdemes lenne külön-külön
elemezni – így a magyarságét is –, s talán erre is sor kerül majd a közeljövőben. Ezen írásban
azonban a kínai kultúra egyedi bibliai vonatkozású és rendkívül érdekes elemeit kívánjuk
bemutatni.
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Talán meglepően hangzik, de a bibliai hagyományokat öröklő nyugati világtól oly távol levő kínai
nép kulturális hagyatékaiban és írásjeleiben, halványan ugyan, de ugyancsak fellelhetők a bibliai,
különösen a Teremtés Könyvéből ismert motívumok és annak monoteista istenképe.
A kínai nemzeti kultúra az egyik legősibb a földünkön, és a kínai nép azon kevés népek egyike,
amely röviddel a bábeli szétszóratás után telepedett meg azon a területen, amelyet a mai napig
birtokol. Számos más nép évszázadokon, esetenként évezredeken át bolyongott, mielőtt végleges
otthonra lelt. A bábeli nyelvzavar és a népek elválasztása az elfogadott dátum szerint i.e. 2242-ben
történt meg, és a lejegyzett kínai történelem nem sokkal ezután vette kezdetét. A Szentírás szerint
Noé 350 évet élt meg az özönvíz után, ami azt jelenti, hogy Kína megalapulásakor Noé még élt.

Kína megalapítója a legendás Huang-di (黄帝), a „Sárga Uralkodó”. Huang-di Nimród, Ábrahám és
az őt megáldó Melkizedek (1Móz. 14:17:20) kortársa volt, aki így Jáfet fiának, Magógnak egy
nagyon korai leszármazottja kellett, hogy legyen. Kína első dinasztiájának, a Xia [Hsia]
dinasztiának a megalapítói Yao, valamint Shun és Yu, akik Huang-di leszármazottaiként vannak
számon tartva. Yu arról vált nevezetessé, hogy ő csapoltatta le azokat a termőföldeket, amelyeket
az özönvízből hátramaradt vizek elapadása után még megtalálhatóak voltak. Huang-di nevéhez
fűződik még egyebek mellett a kínai gyógyászat, a kínai naptár, számos találmány és néhány
sajátos vallásgyakorlat beiktatása is. A ma ismert kínai írásjelek eredeti formáját szintén Huang-di
egy tisztviselője, Kangdzsi (Ts’ang Chien) vezette be. Elmondható hát, hogy a kínai írásmód
valamikor Ábrahám idejében került használatba, amikor még közeli volt számukra Bábel emléke,
valamint a melkizedeki papság tanainak ismerete. Más szóval, még viszonylag frissen éltek
bennük a bibliai vonatkozású történetek és hagyományok.
A legkorábbi időkből ránkmaradt kínai írásos emlékek az i.e. 2000-es
évekből származnak, ezek az ún. „orákulum csontok”, amelyeket
állatok vállcsontjaira, és teknősbékák páncéljaira véstek fel (emiatt
kapták nevüket, a mellékelt ábrán egy ilyen töredék látható). A korai
évszázadokban ez volt a módja az írásnak. Mivel a Shang dinasztia
uralkodóiról azt tartották, hogy prófétai ismeretekkel rendelkeztek, és
képesek voltak befolyásolni a jövőt, az ilyen tartalmú vésetek miatt
kapták az „orákulum” megnevezést. A kínai császárok uralma a Tian
Ming (
)-ból, vagyis a „égi mandátum”-ból fakadt, azaz, isteni
rendeltetésű volt, csakúgy mint később az európai királyok esetében is.
A korai kínai történelmet összefoglaló krónika, a Shu Jing 書經 (a
Leírások Könyve) kompilációja az i.e. 1000 körüli időkben (Salamon király idejében) vette
kezdetét, ami viszont a sokkal korábbi Shang dinasztiából (i.e. 1700) származó krónikák későbbi
újrajegyzései, vagy másolatai. Az írásokat Konfúciusz (ie. 552-479) rendszerezte és bővítette, majd
további bővítésekre került sor a későbbi történelmi lejegyzések folytán. A fentiek fényében nem
csodálkozhatunk azon, hogy a kínai történelem a Shu Jing leírásaiban is Huang-di-vel vette
kezdetét, az őt megelőző időkről csak közvetve annyit jegyeztek le, hogy azoknak a dinasztiáknak
tagjai nagyon hosszú életűek voltak. Ez homályos utalás akár az özönvíz előtti, vagy akár az azt
közvetlenül követő első nemzedékekre, amelynek tagjai még hosszú életet éltek meg. Csak
viszonyításképpen, az i.e. 1700-ból származó források legalább kétszáz évvel korábbi írások, mint
Mózes könyvei.
A Shu Jing leírásában egyebek mellett az is olvasható, hogy Kína egy iszonyatos méretű özönvíz
után alapult meg, s egy a Yao császárnak tulajdonított elmondás szerint: „A vízözön pusztító

áradata korlátlan és mindent elsöprő, elfedi a dombokat és hegyeket.” „… csak emelkedik, és csak
emelkedik, fel az égig.”

Láthatóan, a Bibliában vázolt özönvíznek a történetét a kínai nép is megőrizte. Ez persze
önmagában egyáltalán nem mondható különlegesnek, hiszen ezt az eseményt számos más kultúra
is számon tartja. Mivel azonban a kínai a földünk legősibb folyamatos kultúráinak az egyike, így
bizonyos elemei által sajátos módon válnak hallhatóvá a bábeli idők „visszhangjai”.
A kínai írás tulajdonképpen képírás, amelynek karakterei szavakat fejeznek ki. A ma használatos
írásjelek formai változásoktól eltekintve nagyrészt ugyanazok, mint amelyek évezredekkel ezelőtt
kerültek használtba, noha a XX. században néhány kombinációt egyszerűbbé tettek. A kínai
képírás karaktereinek bibliai vonatkozását kutatók sora ismerte fel, és számos cikk megjelent már
ezzel a különleges „felfedezéssel” kapcsolatban.
„…a kínaiak ősei meglehetősen jól ismerték azokat az eseményeket, amelyekről aztán Mózes is

írt kb. 700 vagy 1000 évvel később. Fantasztikus módon, ezek az információk olyan kínai
betűkarakterekbe zárva maradtak fenn, amelyek évszázadokkal azelőtt kerültek használatba,
mielőtt a Biblia első sorai le lettek volna vetve!” - Kang C.H., Nelson E.R. „The Discovery of Genesis”: Miként
lettek elrejtve a Genezis igazságai a kínai nyelvben. Concordia Publishing House, St. Louis, 1979, 5. o.)

Ebben a cikkben tehát semmi újat nem nyújtunk, legfeljebb az olyan magyar nyelvű olvasók
számára, akik eddig nem olvashattak ilyen vonatkozású anyagokat (e cikk írójának tudomása
szerint magyar nyelven még nem jelentettek meg ismertető anyagot ebben a témában). Mielőtt
bárki azt gondolná, hogy ennek az írásnak a Biblia elhiteltelenítse a célja, nyomatékosítani
szeretném, hogy ennek éppen az ellenkezőjéről van szó. Mivel a kínai képírás karakterei
megelőzik a Genezis könyvének megírását, így egy attól teljesen független forrásként hitelesítik,
és támasztják alá a héber Szentírásból ismert igazságok egy részét. Ez előfordul más, a korai
emberiségtől ránk maradt kulturális hagyatékokkal is, hiszen mindannyiunk történelme közös
volt Bábelig.

A bibliai Genezis a kínai írásjelekben

A kínai írás több ezer karakterből áll, s bár a XX. században ezek egy részét leegyszerűsítették, az
írásjelek nagyrészt ugyanazok maradtak, ahogy azt évezredekkel ezelőtt bevezették. Jegyezzük
meg, az 1950-es és 60-as években a kínai kommunista párt fontolgatta a kínai kultúra más elemei
mellett a hagyományos kínai írás eltörlését is. Mivel a kínai írás közvetlenül a bábeli nyelvzavar
utáni nemzedékek idején alakult ki, így a karaktereinek egy része az akkori kor ismereteit
tükrözik. De lássuk, mit árulnak el bizonyos kínai szavak, és koncepciók ősi írásjelei.
1Mózes 2:7 Akkor az JHVH Elohim megalkotta az embert a föld porából és orrába lehelte az
élet leheletét. Így lett az ember élőlénnyé.
A kínai nyelvben a teremtés szót kifejező írásjel, és az azt kitevő karakterek jelentései:

Teremtés

= mondani + por, sár + élet + járni

1Mózes 2:8-10 8Az JHVH Elohim kertet telepített Édenben, keleten, és odahelyezte az embert,
akit teremtett. 9És JHVH Elohim a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és
táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz
tudásának a fáját. 10Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt.
A kert, amint az Éden is jelölve van, kínai nyelven tièn, amit az alábbi két írásjel kombinációjával
fejeznek ki:

Kert

Négy folyam egy elkerített területen. (A kocka kinézetű karakter jelent még farmot, mezőt, sőt
országot is, a benne lévő karaktertől függően). A kert szó esetében az adott területet kifejező
karakterbe a négy folyót kifejező karakter került. Véletlen egybeesés lenne a bibliai Éden kert
leírásával? Nos, tegyük fel, hogy ezesetben így van, de ha megvizsgálunk még egy sor további
karaktert, akkor nyilvánvalóbbá válik a bibliai kapcsolat.
Tudjuk, hogy az Édenkertben volt két megkülönböztetett fa:
1Mózes 2:9 És JHVH Elohim a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és
táplálkozásra alkalmas; azután kisarjasztotta az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz
tudásának a fáját.
Tudjuk, hogy Isten megtiltotta Ádámnak azt, hogy egyék a jó és rossz tudásának a fájáról:
1Mózes 2:15-16 15 Az JHVH Elohim vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és
őrizze. 16 Az JHVH Elohim parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. 17 De
a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.”
Ennek fényében mennyire lehet a merő véletlen műve az, hogy a tiltást kifejező kínai karakter
éppen két fát és a parancsolatot kifejező karakterek kombinációjából áll:

Tilos, tiltás,
megtiltani

= fa

+ isteni parancsolat

Jegyezzük meg, habár Isten eredetileg csak egy fától tiltotta el az első emberpárt, de miután azt a
tiltást áthágták, a másik fától, az élet fájától is el lettek tiltva (1Móz. 3:22-24). Miért éppen két fa
és az isteni parancsolatot kifejező karakterek kombinációja adja ki a tiltást kifejező írásjelet? Mert
az édeni bukás ismerete mélyen beivódott a korai emberiség kollektív tudatába, és a kínaiak
esetében kifejezésre talált az írásukban.
A tiltott fától eltekintve, az első emberpár fogyaszthatta a kert fáinak gyümölcseit:
1Mózes 3:2 ... „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. ...
Érdekes módon, a kínai képírásban a gyümölcsöt, a kertet és a fát jelölő karakterek
kombinációjával fejezik ki:

Gyümölcs

= fa

+ kert

Tudjuk, hogy a kertben jelen volt Sátán, a kísértő is, akinek szándékában állt az embert
elkülöníteni Istentől.
1Mózes 3:1-5 1A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit JHVH Elohim teremtett. Ezt
mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi
fájáról?” 2Az asszony így válaszolt a kígyónak: „A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. 3Isten
csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta: Ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy
meghaljatok.” 4Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: „Semmi esetre sem fogtok
meghalni. 5Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok
lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat.”
Az ördögöt (guî) kifejező karakter, három karakter kombinációja, ezek: A „titkos”, a „személy” és
a „kert”. Vagyis „a kertben titokban feltűnő személy” az ördög:

Ördög

= Titok/titkos + Személy

+ Kert

Éva, mint tudjuk, engedett az ördög csábításának:
1Mózes 3:6 6Az asszony látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás
megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett
belőle.
Miután Éva vágya a jó és a rossz tudásának fájára halandósággal végződött, onnantól hiábavalóan
vágyott az élet fájára, mert Isten eltiltotta azt tőle és Ádámtól, és ezáltal az egész emberiségtől.

(1Móz. 3:22-24)
A kínai lán szó jelentése kívánalom, kívánkozás, amit írásban a nőt és két fát jelölő karakterekkel
fejeznek ki:

Vágyakozás,
kívánkozás

= nő

+ két fa

A kísértés és bűnbeesés után Ádámban és Évában tudatosult az, hogy meztelenek.
1Mózes 3:7 Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek.
A kínaiban a meztelenséget kifejező írásjel összetevői a ruházat, a fa és kert írásjelek:

Meztelen

= ruházat

+ fa

+ kert

Miután Ádám és Éva ki lettek űzve az Édenből, gyermekeket nemzettek. Egyik fiuk Ábel volt, aki
juhpásztorkodással foglalkozott.
1Mózes 4:2,4 ... Ábel juhpásztor lett, .... 4Ábel is áldozatot mutatott be, nyája zsenge
bárányaiból, ... JHVH kegyesen tekintett Ábelre és áldozatára.
Ábel igaz emberként van számontartva a Szentírásban (vö. Mt. 23:35; Héb. 11:4). A kínai
nyelvben az igazságosságot kifejező írásjel összetevői a juh/bárány, kéz és lándzsa (a kézi
fegyverrel leölt áldozati bárány):

Igazság(osság)

= bárány

+ kéz

+ lándzsa

Ami talán rendkívülinek mondható, a kínai írásjelek logikájából fakadóan, azokból levonható
Krisztus értünk adott Pászka (bárány) áldozata is. Ugyanis, amennyiben a kéz és lándzsa
írásjeleket egy karakterré tesszük, akkor annak jelentése „én”, illetve „mi” :

Igazság(osság)

= bárány

+ én, mi

Az értünk áldozott bárány a mi igazságosságunk. A kínai írásjelek évezredekkel Krisztus előtt
lettek bevezetve, így szó sem lehet arról, hogy a karaktereket utólag próbálták volna hozzátenni,
vagy ráigazítani (főként a kereszténységet nem is ismerő kínaiak). Mindez inkább az írás
logikájából fakad, amit viszont bibliai események formáltak és próféciai töltetet kapott.
És természetesen az özönvíz sem maradhat ki.
1Mózes 7:1 JHVH így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged
találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben.
1Péter 3:20 ... Noé idejében Isten türelmesen várt, amíg a bárka elkészült, amelyben csak
néhányan, mindössze nyolcan menekültek meg, épp a víz által.
A kínai kifejezés egy adott rendeltetésű hajó, a chuán, amely karakter összetevői a nyolc, a száj
(mint egyén) és a vízi jármű.

Bárka

=8

+ száj

+ hajó

Érdekes még, hogy az özönvizet (chong) jelölő karakter egy elemének jelentése: az első földi ág,
ami a nyolc szájjal kombinálva azt jelöli, hogy annyian maradtak meg a régi világból a hajón.

Árvíz

= Víz

+ Összes

(együtt

Föld

nyolc)

És ott van még természetesen Bábel tornyának története is.
1Mózes 11:1-4 1Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. 2Amikor
keletről elindultak, Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek. 3Így szóltak
egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A tégla épületkő gyanánt szolgált, a
szurok pedig kötőanyagul. 4Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és tornyot, amelynek
teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” 5Akkor
JHVH leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. 6Így szólt:
„Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete
tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását
elgondolják. 7Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik
nyelvét!”
Bábel tornya olyan, és a nyelvek elkülönülése annyira meghatározó esemény volt, hogy a kínai
torony szavat jelölő karakter összetevőit is befolyásolta.

Torony

= fű, törek

+ agyag, sár

+ emberiség

+1

+ száj

A torony törekkel erősített agyagtéglákból épült, aminek idején az emberiség egy nyelvet beszélt.
A folytatásban további karakterek kerülnek elemzésre, valamint a kínai természetgyógyászat és
bizonyos kora kínai valláselemek is elemzésre kerülnek.

ShangDi és a „határáldozat” – Kína elfelejtett Istene
Amikor a kínai nép vallási élete szóba kerül, akkor azonnal a buddhizmus, a konfucianizmus, és a
taoizmus jut eszünkbe. Pedig Kína évezredeken át megőrzött egy bibliai vonatkozású, szigorúan
monoteista, szinte bibliainak mondható hagyományt. Ugyanis Kína fővárosában, Pekingben, áll
egy hatalmas és titokzatos templomkomplexus,
amit az „Ég Templomának” neveznek. Az első
épületek a Ming dinasztiához tartozó Yongle
császár idejében készültek el i.sz. 1420-ban.
Később, az ugyancsak Ming, Jiajing császár
renoválta a már meglévő épületeket, és emellett
jelentősen kibővítette a komplexust, aminek
munkái i.sz. 1530-ban fejeződtek be. Ez az
épületsor és a hozzátartozó területek 273 hektárt
fednek, s ezáltal a terület a világ legnagyobb
méretű szakrális területének mondható, ahol az
ég [mennyek] Istenét imádták. A komplexus
központjában egy hatalmas, háromszintes, 75 méter átmérőjű fehér márványból készült oltár áll,
az “Ég Oltára”. A harmadik szint közepén egy kör alakú kő volt felállítva, az „Ég szívének köve”.
A kínai császárok ezen a márvány emelvényen áldoztak fel egy bikát, vagy esetenként egy
hibátlan bárányt az év legfontosabb ünnepén, az ún. „Határáldozat” alkalmával. Ez a szertartás
csak i.sz. 1911-ben szűnt meg, az utolsó kínai császár, Pu Ji eltávolításával. A szóbanforgó
„határáldozat” eredete messze korábbi, mint a 4 és fél évszázada elkészült templomkomplexus,
ami onnantól egy méltóbb helyet biztosított a határáldozatnak, amit több, mint 4000 évvel ezelőtt
intézményesítettek! A Shu Jing lejegyzése szerint ennek az áldozatnak az adása i.e. 2230-2205
közötti időkben, vagyis, közvetlen a bábeli nyelvzavar és a népek szétszóródása után vette
kezdetét!
A kínai császárok hatalmának forrása a Tian Ming (
), vagyis a „Mennyei Mandátum” volt, és
évente két alkalommal ők végezték el a „határáldozatot”, amit szüntelenül és folyamatosan
megtartottak az i.e. 2230 és i.sz. 1911 közötti években (azaz kb 3000 évig). Mivel a császárok a
korai időkben az ország mindenkori határvonalán mutatták be ezt az áldozatot, és végezték el a
velejáró ceremóniát a téli napforduló idején, így ezt az eseményt a köznyelven csak
„Határáldozat”-nak nevezték, s eként utalnak rá a modern történészek is. Kína legelső
templomoltárát a már korábban említett legendás Hugang di (黃帝) emelte fel Táishiánban, a
mai Guangdong nevű tartományban.
A Határáldozatot ShangDi
előtt, illetve neki mutatták be. A Shang szószerinti jelentése a
„Legmagasabb”, vagy Legfelsőbb, a Di jelentése pedig Uralkodó. Értelmi vonatkozásban a

ShangDi, vagyis a „Mindenek feletti Uralkodó” cím kizárólagosan az egyedüli igaz Istent illeti, aki
egy szellemi [angyali] hierarchia fölött uralkodik. Más szóval, a cím a Biblia Istenét jelöli, akire a
modern kínai keresztények továbbra is ShangDi-ként utalnak, és korunk kínai bibliafordításaiban
is e néven illetik. ShangDi neve már a legkorábbi időkből ránk maradt kínai írásos emlékeken (i.e.
2000-es évek), az „orákulum csontokon” is előfordul. A Shu Jing leírása szerint a korai kínai
császárok évente áldozatot mutattak be ShangDi-nek, s miután a templom, és a fehér
márványoltár elkészült 1530-ban, a határáldozat bemutatását véglegesen ide helyezték át.
Kína tehát a történelem hajnalán még monoteista volt, s maga a határáldozat Noé azon áldozatára
emlékeztet, bennünket, amit az özönvíz után adott Istennek (vö.: Jub. 6:1-4), s amit a melkizedeki
papság is gyakorolt. Mindemellett, ahogyan Melkizedek egyaránt volt pap és király is, úgy a kínai
császárok is papokként szolgáltak a határáldozat megadásának napján. Arról egy teljesen részletes
és pontos leírás maradt fenn, hogy miként zajlott le az áldozati szertartás a Ming Jiājìng császár
uralkodásának idején i.sz. 1538-ban. Kétségtelen, hogy a szertartás elemeit ősidőktől kezdve így
gyakorolták, noha a teljes és részletes leírásuk csak ezidőből mardt ránk. Eszerint az áldozati
szertartás azzal vette kezdetét, hogy a császár félrevonult az Elkülönülés Termébe, ahol böjtöt
tartott és meditált. Ezután a főpap szerepében az alábbi imát mondta el:
„A régi időben, a kezdet idején a nagy káosz létezett, alak nélkül és sötétségben. Az öt
elem [bolygó] még nem kezdett forgásba, a nap még nem sütött, a hold sem adta
világosságát. Mindennek közepén nem volt még alak, és nem volt hang. Te, Ó szellemi
Szuverén, aki hatalmaddal előléptél, és elválasztottad a szennyest a tisztától. Te alkottad
a mennyet (eget); Te alkottad a földet; Te alkottad meg az embert. Minden létező
[Tőled] kapta a létét.”
Ne feledjük, ennek az eredet leírása évszázadokkal megelőzte Mózes könyveit! Való igaz, a
teremtés nem teljesen pontosan úgy vázolva mint ahogyan az a Genezisben le lett jegyezve, de
felismerhetőek a motívumai. A kínaiak ősvallása nem csak monoteista volt, de minden
tekintetben a Biblia Istenét éltette és imádta. A papi szerepet felvett császár eként folytatta imáját:
„Te annyira kegyes vagy hozzánk, hogy meghallgatsz bennünket, és atyaként tekintesz
ránk. Én, a te gyermeked pedig ostoba vagyok és értelmetlen, aki képtelen véghezvinni
az értelmem elvárásait.”
Ezek a sorok úgy hangzanak, mintha Pál vetette volna papírra valamelyik levelében. Az ima vége
azonban további meglepetéseket tartalmaz:
„A Te szuverén jóságod végtelen. Mint egy fazekas Te alkottál meg minden élőt. A Te
szuverén jóságod végtelen. A nagyok és kicsik [Általad] vannak oltalmazva. A Te szegény
szolgádnak úgy a szívébe van vésve a Te jóságod, hogy érzéseimet ki sem tudom
mondani .” Nagy jósággal alkottál minket, és elégtelenségünk ellenére életet és jólétet
adsz nekünk.”

Hasonlókat olvashatunk Ézsaiástól, aki az Atyát egy fazekashoz hasonlította, aki kezével formálja
az embert (Ézs. 64:8).
A kínaiak a legősibb idők óta ismerték a heti ciklust, alkalmazkodtak ahhoz, noha ez nem a
természet rendjére alapozott jelenség. A napok ciklusa a nappalok és éjszakák váltakozásának az
eredménye, a hónap a hold mozgásáé, az év pedig a napé. A heti (hetes periódus) ciklus nem függ
a bolygók mozgásától, nincs természetes meghatározója, ezt egyedül csak az isteni kinyilatkozás,
és intézményesítés tette a teremtéstől kezdve máig funkcionáló ciklusosan működő időegységgé.
Noé természetesen megtanította fiait és unokáit – akik ne feledjük, a világ nemzeteinek atyjai
voltak – az alapvető isteni rendeletekre.
A kínaiaknak van egy az élet körforgásaival kapcsolatos ősi mondásuk: „a hetedik nap mindig
visszatér”. Ez a jelige tényszerűen bizonyítja, hogy az ősi kínaiak számon tartották a teremtéskor
intézményesített heti ciklust. A híres kínai bölcs, Konfuciusz i.e. 500 körül írta meg a Ji Csing
(Változások Könyve) című munkáját, s ebben említést tesz a pihenő nappal végződő heti ciklusról,
ami mint írja: „a törvényszerűség szerint elmegy és visszajön, minden hétnaponként újra és újra

visszatér.”
Az természetesen vitatott kérdés, hogy a szombatot megtartották e valaha is az ősi Kínában
tényleges pihenőnapként. Arról van tudomásunk, hogy az első apostoli igehirdetők érkezése után
volt egy időperiódus, amikor Kínában népszerű volt a szombattartás:
“A korabeli császárok bezáratták a kapuikat a [hetet] lezáró napon, a kereskedők
megpihentek, a hivatalnokok beszüntették a fennhatóságuk alá tartozók ügyintézéseit.” –
Kang C. H., Nelson E.R. The Discovery of Genesis: How the Truths of Genesis Were Found Hidden in the
Chinese Language. Concordia Publishing House, St. Louis, 1979, 5

A kínai naptár az ősidőkben alkalmazott, és a bibliai héber naptárhoz hasonlóan a hold mozgásán
alapszik, nem pedig a napén. Nem mellékesen, az év első holdhónapjának
(ami nem mellékesen nem tél közepére, hanem tavasz kezdetére esik, akár a
Bibliai naptárban) a hetedik napját „az emberiség születésnapjának” nevezik
a mai napig. Tény viszont, hogy az évezredek folyamán elveszett az igaz
Istennek adott Határáldozat lényege, s csupán egy berögződött nemzeti
szokásként, kultúrális rítusként maradt fenn, azáltal, hogy a császárok
szakrális kötelességüknek tartották a „Mennyei Mandátum” elvégzését. Az
átlag kínai ember számára bizonyára hosszú évszázadokkal ezelőtt elveszett a
jelentősége. Az viszont önmagáért beszél, hogy a buddhizmus, taoizmus, és
konfúcianizmus mellett egyeltalán fennmaradhatott ez a hagyomány,
méghozzá teljesen érintetlenül és egészen a XX. század elejéig. Érdekes
módon, a templom komplexus területén sehol nem láthatók bálványok és
nincs utalás egyetlen más istenségre sem. Az Ég Templomának bejárata

feletti táblán is csupán ez olvasható: Hugang Tian Shang Di, azaz „A mennyek legfelsőbb Istene”
(lásd a mellékelt képet). Ez önmagában is meglepő, hiszen Kínát egészében nem a monoteizmus
jellemzi. A keresztény hitre térő kínai emberek úgy tekintenek magukra, mint akik visszatértek
ShangDi, a Magasságos Isten uralma alá. Természetesen ezúttal már az Ő személyének, és
akaratának messze benfentesebb ismeretében. A Biblia olvasásakor pedig – mint azt a fenti példák
is mutatják -, az írott karakterek sok esetben élőbbé teszik számukra az olvasottakat.
És végül egy figyelemreméltó, noha vitatott megállapítás a híres kínai természetgyógyászatról. A
Jubileumok könyve lejegyzése szerint, az özönvíz után Noé hosszasan imádkozott az utódaiért,
egyebek mellett az Isten oltalmát kérve rájuk a démonok támadásai és a betegségek ellen. Ennek
eredményeként Isten garantálta Noé kérelmeit és szigorúbb kereteket szabott a démonok
hatáskörének:
Jubileumok 10:10-13 10 És egyikünknek [Isten jó angyalainak] megparancsolta, hogy
Noénak tanítsuk meg mind a gyógyító szereket; mert tudta, hogy nem fognak egyenes
úton járni, sem epekedni az igazságért. 11 És szavának megfelelően cselekedtünk: a
veszélyes gonoszakat egybekötöztük a kárhoztatás helyén, és tizedrészüket meghagytuk,
hogy Sátán alárendeltjei legyenek a földön. 12 Továbbá elmagyaráztuk (démonok)
betegségeiknek és csábításaiknak (varázslásaiknak) összes gyógyszerét Noénak, hogy
hogyan tudja azokat meggyógyítani a föld (gyógy)növényeivel. 13 És Noé mindent leírt
egy könyvbe az összes orvossággal kapcsolatban, ahogy utasítottuk. Így a gonosz
szellemek meg lettek gátolva Noé fiainak bántalmazásában.
Noé tehát komplett gyógyászati ismeretet kapott, megtanulta a különböző növények, Herbáriák
gyógyhatásait, és azok megfelelő alkalmazásmódját, amit egy könyvbe jegyzett le. Egy könyv
azért írattatik meg, hogy az azokban foglalt ismeretek hasznosak, és elérhetőek legyenek. Amint
az az írás bevezetőjében említve volt, a Bábel utáni szétszóródást követően a népek mindegyike
megőrzött, és magával vitt valamit az igaz Noétól származó, de a lázadó nimródi világ
ismereteiből és tudományaiból is. A kínai természetgyógyászat kétségtelenül ennek a hagyatéka.
Jegyezzük meg, hogy mivel a taoizmus által erősen okultizálva lett, így a mai változatát
óvatosabban kell kezelni.
Az viszont tény, hogy a kínai írásjelek és bizonyos hagyományok sajátos módon hitelesítik a
Genezisben leírtakat, és nem várt irányból tesznek bizonyságot a Biblia Istenéről. Arról az
Istenről, akit a kínai nép közelebbről is megismerhet, és imádhat a millenniumi országlásban.



