
 

Mitul Arcei lui Noe  ascuns  într-un 

cuvânt  Chinez

 

 

   Printre cei care nu cred ca acest lucru s-a 

intamplat, numeroase expediții au fost trimise 

în munții Turciei (Ararat) pentru a-l căuta. Cu 

toate acestea, dovezile fizice directe ale arcei lui 

Noe rămân insesizabile. Au existat mai multe 

afirmații privind o potențială descoperire în 

multe locuri diferite, dar acestea rămân foarte 

controversate. Arca dupa discrierea biblica, 

era  un enorm obiect din lemn de acum 

aproximativ 4.500 de ani. Dar munții Turciei 

nu sunt singurul loc în care pot fi căutate dovezi 

ale colosalei arcă a lui Noe. 

   Intr-adevăr, ecoul ei poate fi găsit în cele 

mai mici "obiecte" - cum ar fi un singur cuvânt 

chinezesc.  

Construirea unei arce din semne 

elementare 

 

  Limba chineză, bazată pe caractere, 

datează cel puțin din anul 1250 î.e.n., așa cum a 

fost înregistrată pe oase și artefacte din bronz. 

Caracterele chinezești pătrate pot deveni destul 

de complexe - formate din mai mulți "radicali", 

cuvinte individuale simple, cu semnificații 

individuale, care sunt adunate împreună pentru 

a crea un nou cuvânt sau caracter. Un astfel de 

exemplu este cuvântul chinezesc pentru navă, 

sau barcă mare. Acest cuvânt este alcătuit din 

trei părți: 

 

 

 

 

 

 

  O barcă de opt persoane? Este o paralelă 

remarcabilă cu povestea biblică a arcei mari 

care adăpostea opt persoane. Poate că,     

primul gând este să vă întrebați dacă nu cumva 

este pur și simplu un rezultat al influenței 

misionarilor sau altele asemenea din ultimele 

secole. Nu este așa. Acest cuvânt a fost găsit 

datând cel puțin până în anul 700 BC. 

Atunci, poate că este doar o coincidență faptul 

că vechiul cuvânt chinezesc pentru "navă" este 

o pastișă de cuvinte care face o paralelă cu 

povestea legendarei corăbii, arca lui Noe. 

 

 Iata exemplu timpuriu de pe un vas de bronz 

de la începutul secolului al XIX-lea al 

cuvântului chinezesc SHIP. 

 

  Dacă este așa, atunci următoarea poveste 

chinezească, care poate fi urmărită până la 

3.000 de ani în urmă, trebuie să fie, de 

asemenea, o coincidență. În concluzie: A avut 

loc odată un potop colosal, care a fost atât de 

mare încât a acoperit munții, omorând toată 



omenirea și animalele terestre, cu excepția unui 

individ eroic pe nume Nuwa, care a construit o 

arcă ce adăpostea opt credincioși. Când apele s-

au retras în cele din urmă, arca a aterizat pe un 

munte, iar cei opt indivizi de la bord au început 

să repopuleze Pământul. 

 

 

 

Exemplu de scriere chinezească a osului de 

oracol (c. secolul al XII-lea BC, Muzeul din 

Shanghai) 

   Din nou, aceasta nu este o contabilitate 

biblică. Aceasta este o relatare chineză veche a 

unui eveniment catastrofal petrecut cândva în 

istoria antică, care poate ajuta la explicarea 

originii cuvântului chinezesc pentru "navă". 

După cum scriu Kui Shin Voo, Rich Sheeley și 

Larry Hovee în lucrarea lor de cercetare "Arca 

lui Noe ascunsă în caracterele chinezești 

antice": 

Vechea Carte a Documentelor (Shu Jing), 

scrisă în jurul anului 1000 BC., descrie un 

potop gigantic atât de mare încât s-a ridicat 

până la cer și a înecat toți munții și toate 

ființele vii. Textele originale ale Chinei antice 

au fost distruse de-a lungul timpului de diverși 

împărați atunci când s-au simțit amenințați de 

acestea, mai ales de împăratul Qin Shi Huang 

în anul 200 BC. Prin urmare, cea mai mare 

parte a istoriei și legendelor chinezești antice 

sunt compilații ale amintirilor oamenilor de 

către istorici precum Confucius și Si Ma Qian. 

Dacă povestea potopului consemnată în Shu 

Jing este autentică, ne gândim că analiza 

caracterelor chinezești antice care pot fi 

urmărite până în jurul anului 2500 BC. ar 

trebui să dezvăluie o astfel de poveste. 

 

  Cercetarea continuă să analizeze exact 

acest lucru în ceea ce privește cuvântul 

chinezesc pentru "navă" și multe altele, 

urmărind evoluția timpurie a caracterelor 

chinezești individuale și modul în care acestea 

se leagă în mod remarcabil de relatarea biblică. 

Dar "coincidențele" cu istoria veche a Chinei 

sunt doar vârful icebergului. Pentru că povești 

similare pot fi găsite literalmente pe tot globul, 

printre culturi și civilizații împrăștiate: mituri 

celtice ale potopului, mituri africane ale 

potopului, mituri ale potopului din Pacific, 

mituri antice americane ale potopului, mituri 

ale potopului de sânge nordic. 

 

 

               Epopeea sumeriană a lui Gilgamesh 

 - Osama Shukir Muhammed Amin FRCP 

 

Astfel de povești includ o relatare grecească 

centrală despre potop care datează cel puțin din 

primul mileniu BC.; o tăbliță babiloniană care 



documentează același lucru, inclusiv paralela 

biblică cu animalele care intră în arcă două câte 

două, care datează din jurul anului 1800 BC.; o 

"Epopee sumeriana a lui Gilgamesh"  care 

poate fi urmărită în tăblițe fragmentare încă 

din anul 2000 BC, care, de asemenea, este 

paralelă cu relatarea biblică în multe privințe, 

până la eliberarea unui porumbel și a unui corb 

la sfârșitul povestirii, pentru a vedea dacă apele 

inundațiilor s-au liniștit.   

  În articolul său "De ce aproape toate 

culturile au o tradiție a unui potop global?", 

doctorul John Morris a descris colectarea și 

analiza a peste 200 de relatări din întreaga 

lume despre un eveniment antic de inundație, 

relatate inițial de antropologi, etnologi și 

misionari. El a scris: În timp ce diferențele 

[dintre relatări] nu sunt întotdeauna banale, 

esența comună a poveștilor este instructivă, așa 

cum este compilată mai jos: 

Există o familie favorizată? 88% 

Au fost avertizați în prealabil? 66% 

Este potopul datorat răutății omului? 66% 

Este catastrofa doar un potop? 95% 

A fost potopul global? 95% 

Supraviețuirea se datorează unei bărci? 70% 

Au fost salvate și animalele? 67% 

Au avut animalele vreun rol? 73% 

Supraviețuitorii au aterizat pe un munte? 57% 

Geografia a fost locală? 82% 

Au fost trimise păsări? 35% 

A fost menționat curcubeul? 7% 

Supraviețuitorii au oferit un sacrificiu? 13% 

Au fost salvate în mod specific  

opt persoane             9% 

 

    

 

 

 

 

 Morris a concluzionat cu următoarea 

perspectivă: 

Singurul mod credibil de a înțelege legendele 

răspândite și similare despre potop este să 

recunoaștem că toți oamenii care trăiesc astăzi, 

chiar dacă sunt separați din punct de vedere 

geografic, lingvistic și cultural, descind din 

puținii oameni reali care au supraviețuit unui 

potop global real, pe o barcă reală care a 

aterizat în cele din urmă pe un munte real. 

Descendenții lor populează acum globul 

pământesc, pentru a nu uita niciodată 

evenimentul real. Și, după cum arată cele mai 

mici caractere chinezești, poate că așteptarea 

dovezilor privind o arcă pe un munte ca 

"dovadă" nu este singura opțiune. Poate că, 

într-o problemă mult prea umană, "nu putem 

vedea pădurea în locul copacilor". Poate că 

dovezile sunt peste tot în jurul nostru. 

 Traducere -AG /SAGA  

                               Din Watch   Jerusalem 

________________________________ 

  

A doua renaștere a umanității are loc cu legenda 

lui Noe,  care la porunca Domnului , 

selectează  viața și omul nou care va popula 

planeta după potop. Urmași lui Noe se înmulțesc 

, devin evrei , se răspândesc  în tara făgăduită 

unde prosperă până ce devin sclavi la faron.  

D-zeu și profetul  său  Moses eliberează 

evreii din sclavie că să-i readucă înapoi  în țara 

lui Israel. 

Apar așezări,  temple, orașe, dinastii și regi cât și 

sărbători cum este și Hanukah sărbătoare 

luminii. Pentru Hanukak 2021 Muzeul SAGA 

oferă două lecturi pentru data de 28 

Noiembrie,  prima zi de Hanukah, ner Rishon 

                                         NR 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 Arca - un model fidel 

                                                    Ilustratii antice 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghilgamesh - Sumeria                                                     

 

 

 

 

 

 

 


