Chairman Mao Zedong tentou
mudar a história chinesa durante a
Revolução Cultural e simplificou
muitos caracteres Chineses, as
vezes perdendo o significado
original. Mas muitos foram
preservados com seu signnificado
original, as vezes em "ossos de
oráculo" como é mostrado a
esquerda.

Em Chines
‘esposa’ é a
‘pessoa
carne dentro pessoa esposa
dentro.’
Você podever a conecção entre Eva e a carne de Adão.
Em Chines os caracteres para ‘campo’ ou ‘jardim’ onde
você planta comida são feitos de
quadrados com 4 rios fluindo a partir do
meio.. O Jardim tinha 4 rios, Pison, Gihon,
Pison, Gihon, Hiddekel e Euphrates.

http://china.mrdonn.org

O terceiro radical na palavra "barco" é a palavra "boca",
que significa "pessoa", como na expressão em
português "outra boca para alimentar". A primeira
mensão de barco na bíblica é a arca de Noé. O que é
incrível nisto é que ela descreve as 8 pessoas que oram
salvas das inundações globais que mataram toda a vida
terrestre no planeta ‐‐‐ Julgamento de Deus para o
pecado. Genesis 7:13 nos diz: "No mesmo dia entraram
na arca Noé, Shem, Ham e Japheth, filhos de Noé, a
esposa de Noé, e as três esposas dos seus filhos.” Então
a Arca de Noé era um barco de 8 pessoas.

The Tower of Babel

Noah’s Ark

Os chineses daquele tempo resavam para ShangDi, o
‘Emperador Celestial’, Deus acima de todos os deuses.
Seu nome traduz como as palavras
‘acima’ e ‘emperador’. Ele é o Creiador
da Terra e de todo o universo. Os
emperadores deveriam obedecer todos
os mandatos do paraíso para poderem mandar no povo
Chines com amor, compaixão e justiça. Apenas aos
emperadores que fizeram o bem e tinham boa moral
eram oferecidos o altar de resa ao paraíso (Shi Ji 史記).
Chineses Classicos como Shang Shu 尚書, Shi Ji 史記
(escrito peloe menos 1000 anos antes do cristianismo
vir para a China em 620 AC) revelam atributos de
ShangDi 上 帝 que são consistentes com Yahweh
(Hebrew )י ְהוֹ ה, o único deus verdadeiro, como escrito
na Biblia Hebraica.

Após o dilúvio Noé e sua família multiplicou a terra e
seus descendentes construíram uma cidade. A
Humanidade novamente se tornou perversa e cheia de
orgulho. O Homem, aspirando ser como Deus, contriuiu
uma grande torre, chamada Torre de Babel. Todas as
pessoas na nação afaladam um idioma.Deus enviou
uma confusão de línguas diferentes e foi assim que a
lingua língua Chinesa foi criada. Isso foi a 4500 anos e
os Chinese escreveream parte do seu conhecimento de
história do mundo usando caracteres Chineses na
mensagem. Tais caracteres predatam o Hebrel, no qual
o antigo testamento foi escrito em pelo menos 700 anos.

A história começa com Deus criando o paraíso e a terra
(todo o universo) a aproximadamente 6 mil anos atrás.
No sexto dia ele criou o primeiro homem a partir do pó
e seu nome era Adão. O caractere para
‘criar’ é composto
de ‘falar’ (lado
direito) e ‘andar’
(lado esquerdo).
falar po, vida, Mas ‘falar’ é compost de ‘vida’ ‘ou
(boca) lama vivo ‘vivo’, ‘pó’ e ‘boca’ como Deus
sobrou a vida em Adão. Da costela de Adão, Ele fez a
mulher, Eva, e a coloco em um jardim perfeito no Eden.

Deus disse a Adão que eles podiram comer qualquer
fruta das árvores do Jardim exceto uma, da "Árvore do
Conhecimento do Bem e do Mal". Ele
essencialmente os avisou para serem
responsáveis por seu próprio livre arbítrio.
Isso pode ser visto nos caracteres
‘proibido.’ O mesmo é compost de duas
‘árvores’ e ‘Deus Pronunciou’ ou ‘aviso.’

duas árvores

Deus Pronunciou

proibido

As duas arvores representam as duas arvores
imporantes no Jardim. A secunda é chamada Arvore da
Vida. Agora a mulher sofreu tentação do diabo (Satan)
escondendo‐se na Árvore do.

mover+jardim+parecido com o homem+disfarçadamente=diabo

cobrir

duas árvores diabo

tentação

Ela ‘desejou’ comer a fruta, a qual parecia boa e a faria
sábia. Mas Daus disse que se ela comer ela iria morrer.
Ela pegou a ‘fruta,’ comeu e deu para seu marido, Adão.
Eles
pecaram
conta Deus e
seus olhos foram duas árvores mulher cobiça, luxúria
abertos e agora
eles sabiam que eles
estavam
pelados.
corpo
fruta
pelado
Tem
muitos
caracteres Chineses que simbolizam a palavra ‘pelado.’

Mas a melhor é feita de ‘corpo’ e ‘fruta,’ que, salvo a
história de Geneses, não possui significado.

vivo
poeira
homem
primeiro
Deus fez o primeiro homem de poeira do chão e o pos
no jardim bara ser uma benção.
Deus

primeiro

homem

jardim

benção

Este caractere também significa felicidade. Mas Deus
amaldiçoou o chão e toda a Criação e enviou o homem
e sua esposa para fora do Jardim, de modo que eles
nunca mais possam comer da árvore da vida e viver para
sempre.

HISTÓRIA REAL EM
SCRIPT CHINES

Todas as pessoas na terra são decententes de Adão. No
jardim do Eden Adão e Eva pecaram contra Deus e
então deus os amaldiçoou e criou todo o universo.
"...pecado veio no mundo com um homem [Adão], e a
morte atravéis do pecado, de modo que a morte se
espalha por todos os homens pois todos pecaram."
(Romanos 5:12).

J.G. Hartnett

"Pois o custo do pecado é a mrte, mas o presente de
Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso
Lorde." (Romanos 6:23)
Todos merecem a morte "pois todos pecaram em
possuem pouca glória de Deus" (Romanos 3:23) mas
Jesus Cristo pagou toda a pena na Cruz ‐ como somente
um Deus Sagrado poderia ‐‐ para aqueles que
repensaram seus pecados.
Jesus morreu pelos nossos pecados, os
substituindo para aqueles que o confiam.
Ele quebrou esta barreira, esta parede, de
modo que póssamos (metaforicamente) ir
para o Jardim e comer da arvore da Vida para semrpe.
Você quer? Ou vai se rebelar e fazer o que o diabo
oferece?

Deus pois anjos com espadas flamejantes para tomar
conta do Jardim e da Árvore da Vida. A criação foi
amaldiçoada e o homem precisa trabalhar no solo para
obter comida. sto é capturaro pelo caracter
Chines ‘dificuldade,’ uma árvore posta
dentro de uma parede em um
jardim pelo caracter ‘homem’
feito pelos caracteres ‘força’ e campo.
“No começo, Deus criou os ceus e a terra.” (Gênesis 1:1).
Não o Big Bang mas o criador Deus, ShangDI, cujo nome
"Yahweh" significa ‘o que existe por si só ‘‐ nunca criado.
sempre existiu.
"Deus criou o homem em sua própria imagem…"
Gênesis 1:27. Não foi a evolução em bilhões de anos,
com animais e homens evoluindo de dejetos de lagos.

Você sabe o significado desta palavra Chinesa ?

Não há pessoa absolutamente justa. Ninguém é bom o
suficiente para chegar aos Ceus por exforço próprio.
"Por graça você é salvo atra'ves da fé, e não por você. É
o presente de Deus:" Não vem das obras, para que
ninguém se glorie". (Efésios 2:8,9)
Cristo é representando
pela Ovelha de Deus, um
sacrificio que Deus para Ovelha
pagar pelos nossos
pecados. Isso em Chines justiça.

mim

justiça

“Porém alguns creram nele e o receberam, e a estes ele
deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 13 Eles não
se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é,
não nasceram como nascem os filhos de um pai humano;
o próprio Deus é quem foi o Pai deles.” João 1:12‐13

Ela é traduzida como barco em Português. Caracteres
chineses, ideograms, podem ser formados de radicais
os quais são pictogramas, que por sua vez possuem
significado próprio. Os caractéres que foram a palavra
"barco" são:1,2

Para mais informações:
embaração
Ver também johnhartnett.org & creation.com/portuguese
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oito

pessoas
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