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MISTERE
caz contrar, un nor se aºeza
pe heruvimul din stânga.
Potrivit Bibliei, Chivotul
împãrþea groazã ºi moarte
printre cei ce nu-ii arãtau
respectul cuvenit. Unii pre supun cã scrinul era de fapt o
baterie sau pilã bioelectricã,
iar victimele sale se curentau.
Alþii se declarã conviºi cã
avem de-aa face cu o staþie
de emisie-rrecepþie, prin
care divinitatea comunica cu poporul ales,
“capacul
ispãºirii”
reprezentând difuzorul,
iar heruvimii – antenele.
În fine, existã ºi voci care
prezintã Chivotul ca pe un
computer, fiecare asemenea i nterpr etare m o dernã
luând în calcul ipoteza construirii “aparatului” dupã
indicaþii divine/extraterestre,
dat fiind cã el depãºea
n i v e l u l
cunoºtinþelor
tehnice

cufãr
masiv din
lemn de salcâm
poleit în exterior ºi în
interior cu aur pur,
lung de 118 centimetri, înalt ºi lat
de 78 centimetri,
prevãzut
cu
mânere din
lemn de o

parte
ºi de cealaltã a
lungimii sale ºi cu doi
heruvimi din aur dispuºi faþã
în faþã, cu aripile întinse, deasupra “capacului ispãºirii”.
Preoþii care slujeau înaintea
lui aveau ºi misiuni speciale.
Judecãtorii le trimiteau
cauzele dificile, iar ei îl întrebau pe Dumnezeu dacã
soluþia aleasã e bunã. Un
nimb de luminã strãlucind pe
heruvimul din dreapta însemna un rãspuns afirmativ. În
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umane la
acea vreme.
Teologii, cercetã torii ºi vânãtorii de
comori nu s-aau putut niciodatã pune de acord în legãturã cu soarta Chivotului,
dupã dispariþie. Unele surse
pretind cã ar fi fost îngropat
de israeliþi, pentru a fi protejat
de babilonieni, în vecinãtatea
Ierusalimului, pe Muntele Nebo
(din Iordania) sau…în Etiopia.
În ianuarie 2002, Biserica
Ortodoxã Etiopianã dezvãluia

cã este în posesia Chivotului
biblic, aflat în grija unui preot
ortodox în biserica Fecioara
Maria din Aksum. Un paznic cu
regim special trãieºte în interiorul bisericii ºi nu o pãrãseºte
niciodatã, pânã moare.
Artefctul ar fi ajuns în Etiopia
mulþumitã lui Menelik, fiul legendarului Solomon ºi al
Reginei din Saba, care ºi-aa vizitat tatãl la Ierusalim, a furat
Chivotul de acolo ºi l-aa dus în
Aksum, unde a fondat un regat,
devenind primul conducãtor al
acestuia. Dinastia sa a guvernat Etiopia pânã la cãderea
împãratului Haile Selassie, în
1974. ”Aceastã poveste nu
este susþinutã ºi de docu mente”, a comentat însã pentru
Associated Press istoricul
Richard Pankhurst, fondatorul
Institutului
pentru
Studii
Etiopiene, din Addis Abeba.
Cert este cã biserica care ar
adãposti Chivotul a început sã
se deterioreze, iar iminentele
reparaþii ar putea oferi ºansa
credincioºilor sã-ll vadã pentru
prima
oarã.
Potrivit
dailymail.co.uk, fotograful
britanic Tim Makins
susþine cã o nouã
c a p e l ã
urmeazã a fi
construitã
pentru a adã posti temporar Chivotul, câtã
vreme vechiul lãcaº este
reparat. Momentan, pentru a
proteja preþioasa relicvã,
capela este acoperitã cu o
prelatã. (M.F.)
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