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Abstract 
Ecstasy as a manifestation of the prophetic office in 

Ancient Israel is surveyed here in relation to similar experiences in 
Levant and Mesopotamia as evident from various literary 
documents that survived the ages. Right from the outset, one 
should admit a consistent gap between this phenomenon in the 
Semitic world and its equivalent in the Graeco-Roman world, at 
least in terms of understanding and theorizing it, due to their 
divergent worldview. It is argued that, although it resembles the 
alcoholic intoxication, prophetic ecstasy does not leave the subject 
in unconsciousness. By this, the ecstasy as described by the Old 
Testament goes beyond the ecstasy model as described by the 
non-biblical literature. The Old Testament describes it as a 
possessive control of the Holy Spirit over the ecstatic subject. 
There are three main effects of the ecstasy in Israelite prophets: 
occasionally violent manifestations, supernatural sight and 
prophetic inspiration. 
 
 

1. Introducere 
Extazul este definit în antropologie drept o variantă a 

condiţiei psihologice cunoscută ca şi transă. Alternativ, se mai 
folosesc termenii „posedare” sau „pierdere a sufletului”. 
Manifestarea extazului este variabilă în funcţie de elemente de 
natură culturală şi personal-psihologică. Trăirea extatică nu poate 
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fi confundată cu o afecţiune psihopatologică, aşa cum prefera 
şcoala germană tradiţională să abordeze fenomenul. Extazul nu 
este disoluţia personalităţii, cum se întâmplă cu starea mentală sub 
presiunea destructivă a emoţiilor, care-i sabotează prin halucinaţii 
şi iluzii atât percepţia cât şi judecata. Din contră, extazul este – 
spunea Eliade – „o zguduire afectivă provocată de prezenţa 
terifiantă a lui Dumnezeu şi de gravitatea misiunii asumate de 
profet” (1991, I: 339). Teoretic ea se poate manifesta violent şi 
extravagant, sau letargic şi catatonic, dar în practica israelită există 
suficiente elemente suplimentare care îi dau distincţie fenomenului 
la evrei. 

Nu este vorba doar despre o chestiune de percepţie a 
experienţei extatice. Chiar şi aşa se constată diferenţe de la o 
cultură la alta. Spre deosebire de cultura greacă, unde extazul este 
experimentat ca pe o eliberarea a sufletului (yuch,) din temniţa 
trupului, cultura mesopotamiană o promova ca pe o trăire intensă 
a subiectului în prezenţa tovarăşului său supra-uman, demonul 
(Knight 1947, 26).1 Inspirate de două Weltanschauung distincte, nici 
unul dintre aceste tipare nu este specific semitic (Knight 1947, 27-
31). Mai întâi de toate, există o diferenţă de mentalitate între 
gândirea ebraică şi cea mesopotamiană sau greacă, pentru că în 
cazul celei dintâi supremul record pe care îl poate realiza omul în 
relaţia sa cu Dumnezeu nu este contopirea cu Divinul, ci 
comuniunea cu Acesta. 

Suplimentar, antropologia ebraică nu acordă suficientă 
independenţă omului pentru a justifica un asemenea exerciţiu 
spiritual pentru beneficiul exclusiv personal. Ca fiinţă dependentă 

                                                 
1 În acest context, demonului nu i se atribuie calităţi morale justificate 
ontologic, termenul desemnând orice fiinţă supra-umană creată de zei pentru 
îndeplinirea de misiuni în numele acestora, motiv pentru care se aseamănă mai 
mult cu îngerii din literatura ebraică. 
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în relaţie cu un Dumnezeu Suveran, omul este limitat. De aceea, 
iniţiativa contactului Îi aparţine în exclusivitate lui Dumnezeu. 
Construită pe unitatea dintre trup şi suflet şi pe originea divină a 
sufletului, antropologia ebraică admite extazul doar ca pe o 
iniţiativă divină, ca pe o invitaţie la comuniunea transformatoare 
cu Divinul. Teologia ebraică defineşte natura dumnezeirii prin 
dialectica transcendenţei şi a imanenţei. În virtutea acestor calităţi, 
Dumnezeu nu se închide în Sine, ascunzându-se veşnic, ci se 
poate şi arăta omului, dar numai prin intermedierea unor „măşti”.2 
Prin urmare, subiectul uman nu Îl poate manipula pe Dumnezeu 
pentru a i se descoperi şi nici nu-L poate surprinde pe Acesta 
pentru a învăţa lucruri ascunse despre El.  

Knight este unul dintre savanţii care caută să înţeleagă 
modalitatea în care se potriveşte exuberanţa fenomenului extatic 
cu sobrietatea modelului profetic israelit. Pe de o parte, constată 
că extazul ca invadarea umanului de către divin se manifestă prin 
pierderea controlului de sine şi depersonalizare, conducând la 
glosolalie, halucinaţii şi alte fenomene psihice întâlnite şi în 
dezechilibrele mentale (Knight 1947, 39). De cealaltă parte, 
modelul biblic al trăirii profetice este caracterizat de echilibru şi 
inspiraţie verbală. 

Este posibil ca această percepţie a fenomenului profetic 
israelit să se datoreze cunoaşterii insuficiente a fenomenului, 
situaţie ce derivă din volumul extrem de redus al informaţiilor 
privitoare la extazul profeţilor, prin care li s-a mediat actul 
revelator şi faptului că, pentru aceşti profeţi, conţinutul verbal al 
revelaţiei a fost considerat superior experienţelor lor mistice 
(Knight 1947, 100). Alternativa ar fi că extazul ca frenezie 

                                                 
2 Adică prin intermediul îngerilor sau prin fenomene ale naturii. Se poate lua 
ca exemplu cazul profetului Ilie care are parte de ambele mijloace (1 Regi 19.1-
18). 
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explozivă a fost experimentat numai de o minoritate a profeţilor 
israeliţi şi poate fi considerat, atunci când apare, rezultatul 
impactului avut de cultura religioasă a Canaanului asupra lui Israel 
(Knight 1947, 34).3 Chiar dacă tocmai exteriorizarea de factură 
psihică a extazului a atras atenţia teologilor şi antropologilor 
pentru multă vreme, Israelul antic oferă şi alte cazuri de extaz care 
nu au urmat modelul minoritar şi care fac obiectul studiului 
următor.  

 
 
2. Conştienţă sau inconştienţă? 
 
Simon B. Parker citează studiile comparative întreprinse 

între 1963-68 de prof. Erika Bourguignon din cadrul 
Departamentului de Antropologie al Universităţii de Stat din 
Boston şi publicate sub titlul Religion, Altered States of Consciousness 
and Social Change (Columbus, 1973) în care se promova distincţia 
dintre „posedare” şi „transă”. Posedarea este credinţa că o 
persoană este locuită de o altă persoană, fie ea şi supranaturală. 
Fenomenul poate apărea la indivizi sau la grupuri, cu sau fără 
intermedierea unui medium, spontan sau indus prin substanţe 
halucinogene, muzică, percuţie. Spre deosebire de aceasta, transa 
vizionară este o experienţă mai degrabă pasivă, intimă. De regulă 
conţinutul ei este memorabil, mai ales dacă i se acordă valoare 
religioasă şi primeşte valoare socială în momentul în care este 
comunicată, împărtăşită comunităţii (Parker 1978, 272-3). Knight 
(1947, 95) agreează ideea că extazul, ca exerciţiu contemplativ, este 

                                                 
3 Exemplele cele mai relevante în această privinţă ar fi experienţa celor 
şaptezeci de prezbiteri (Numeri 11), experienţa grupului de profeţi întâlniţi de 
Saul (1 Sam. 10:10-13; 19:20-4) şi a profeţilor lui Baal pe Carmel (1 Regi 18:26-
9). 
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regăsit şi la alte persoane caracterizate de geniu creator, fiind 
definită în cuvintele sale în felul următor:  

 
Inspiraţia profetică înseamnă nu absorbţia sau disoluţia 
personalităţii profetului (presupusă de teoria extazului în 
realitate), ci unificarea şi finisarea sa în cursul unui act intens 
de percepţii imaginare exaltate, numite şi viziuni, care 
transcend destul de bine măsura conştienţei zilnice prin 
multitudinea de interese şi distrageri, şi prin care ochiul 
sufletului este deschis pentru realitatea lumii transcendentale.  
 
De aceea se poate vorbi despre extaz ca fiind o stare alertă 

a minţii, o conştienţă emoţională intensă dar totuşi pasivă în 
raport cu Realitatea invadatoare.  

Extazul reprezenta principalul mijloc de informare cu 
privire la voinţa zeilor disponibil subiectului uman în Grecia 
antică. În cultul lui Dionysos, unul dintre cele mai fertile culte din 
antichitate, profeţia putea fi experimentată ca extazul grupului 
orgiac (vezi Bahicele lui Eschil şi Bacantele lui Euripide). 
Comuniunea cu Dionysos se realiza printr-o varietate de rituri care 
se constituiau în diverse niveluri de experienţă dionysiacă.  

Comuniunea cu zeul se realiza prin jertfirea animalelor de 
sacrificiu prin sfârtecare (sparagmos) şi consumul de carne crudă 
(homophagya), deoarece animalele respective reprezentau epifanii ale 
zeului însuşi. Identificarea cu zeul (enthousiasmos) făcea posibile 
dobândirea unei forţe fizice excepţionale, invulnerabilitatea la foc 
şi la arme, taumaturgia, familiaritatea cu şerpii şi cu micile animale 
sălbatice. Frenezia atingea cote de posesiune divină, ce putea fi 
confundată cu nebunia (mania). Acestea nu pot fi considerate crize 
psihopatice, deoarece „erau valorizate cu experienţă religioasă: fie 
ca o pedeapsă, fie ca o favoare a zeului” (Eliade 1991, I:360). La 
Platon, mania reprezintă experienţa inspiraţiei, care cunoaşte patru 
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variante: profeţia, catharsis-ul (vindecarea), poezia (inspirată de 
muze) şi dragostea (Phaedrus 244). De notat că extazul debuta ca o 
intoxicaţie alcoolică (parte a ritualurilor dionisiace). 

Profeţii extatici existau şi în Mesopotamia şi în nordul 
Siriei. Arhivele de la Mari (ANET, Moran, 623a-6b, 629b-32b) 
vorbesc despre asemenea profeţi (mahhûm/mahhūtum) drept una 
dintre cele două categorii de profeţi cultici, alături de văzători 
(āpilum/āpiltum) (Huffman 1968, 105-9).4 Fără să aparţină 
personalului de cult de la templele lui Adad şi Dagan, mesajele lor 
vizau în primul rând cultul şi monarhia. Credibilitatea lor era 
testată prin mijloace magice, dar regele avea dreptul de a respinge 
oracolele acestora. Faptul că numele lor nu este indicat este 
interpretat a sugera un statut social inferior altor categorii de 
profeţi cultici (Huffman 1968, 112). Unele dintre cazurile cele mai 
clare de transă din documentele de la Mari permit cititorului să 
înţeleagă faptul că receptorul nu şi-a pierdut luciditatea sau 
conştienţa de sine, deoarece poate interfera cu materialul transmis 
direct destinatarului în numele divinităţii, făcând apel la pronumele 
personal de persoana întâi singular, „acum eu îţi dau acest smoc 
de păr şi textură” (Moran 1969b, 27). Probabil că nu este corect a 
extrapola calitatea receptorului şi asupra altor situaţii de trăire 
extatică. Oricum se pare că aceasta presupunea un anume grad de 
incoerenţă verbală şi supraexcitabilitate nervoasă (cf. folosirea 
verbului numhhu). 

Fenomenul extazului putea fi legat la babilonieni de 
vindecarea fizică, în contextul în care boala însemna posedare 
demonică. „Amărâtul” care îşi relatează povestea bolii şi vindecării 

                                                 
4 Suplimentar, în serviciul lui Mullissu din Aşur şi al lui Iştar din Arbela, mai 
existau în Asiria şi şamani (raggimu/raggimtu şi assinu) (von Soden 1985, 196; 
respectiv Huffman 1968, 110-2). 
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sale, descrie episodul în care, într-o transă extatică fiind, a asistat la 
lupta lui Marduk cu demonii care puseseră stăpânire pe trupul său. 

 
El trimise uraganul la temelia cerului, 
Până la inima pământului ... 
El făcu să coboare în adâncul lui pe duhul cel rău. 
Demoni nenumăraţi trimise înapoi la Ekur. 
Pe demonul Labartu îl trânti jos, îl îndreptă spre munţi, 
În valurile mării el scufundă fierbinţeala febrei. 
Rădăcina bolii o smulse ca pe o plantă. 
Somnul nesănătos, picotarea aţipirii. 
Ca atunci când cerul este plin de fum ...  
Fură alungaţi cu chin şi cu amar ... 
El îi azvârle ca un uragan, făcând pământul să ... 
Chinuitoarea durere de cap ... 

(Povestea unui amărât, III.5-13, Negoiţă 1975) 
 

Se continuă cu descrierea simptomelor bolii care au fost 
înlăturate şi cu traversarea ritualică a celor douăsprezece porţi ale 
cetăţii Babilon, oraşul lui Marduk, care asigură recuperarea 
echilibrului. Această stare seamănă mai degrabă cu un delir febril. 

Profeţii asirieni, cunoscuţi cu titlurile preluate de la 
babilonieni mahhû/mahhūtu şi raggimu/raggintu, funcţionează strict 
în limitele cultului lui Iştar şi a lui Mullissu. Locaţia cultică cea mai 
importantă este templul lui Iştar din Arbela. Documentele 
profetice din arhivele imperiale din Asiria revelează faptul că Iştar 
era cunoscută sub diverse titluri, în funcţie de ipostazele sale: Iştar 
din Bišra, Diritum5, Belet-ekallim (Regina), Belet-biri, Hišamitum, sau 

                                                 
5 Un alt nume al zeiţei Ninlil, soţia lui Enlil, o figură maternă. În Sumer exista 
o legendă care elabora pe tema relaţiei dintre Enlil şi Ninlil. În Asiria, Ninlil a 
ajuns soţia lui Aššur şi era venerată sub numele Mullissu, cunoscut şi în neo-
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chiar Ninhursağa6 (Nissinen 2000, 90-102). Aceşti profeţi, dintre 
care se cunosc numele a nu mai puţin de 15, proclamau mesajul 
zeiţei, acţionând nu numai în numele acesteia, ci performând 
însăşi prezenţa ei. Adesea travestiul era parte a ritualului mai ales 
în cazul profeţilor de sex masculin, iar schimbarea vocii şi a 
comportamentului apărea în cazul profeţilor de ambele sexe. 

La canaaniţii de la Ugarit există relatarea unui episod când 
prinţul moştenitor al regelui Keret, chiar fiul mult dorit, cedează 
insistenţelor „demonului lăuntric” de a uzurpa domnia tatălui său. 
Presiunea internă nu pare a descrie o tulburare a conştienţei (II K 
vi.25-6). Posedarea subiectului apare şi în povestirea lui Wen-
Amon în Fenicia, care relatează cum unul dintre slujitorii regelui 
din Byblos, fără să fie parte a personalului cultic, primeşte oracolul 
divin prin „posedare” (ANET, Wilson 1969, 26b). 

Din textele biblice se cunoaşte asocierea populară dintre 
extazul profetic şi intoxicaţia alcoolică pe de o parte şi cea dintre 
extaz şi nebunie pe de alta. Confuzia se datora manifestărilor 
comune acestor fenomene, elementul halucinant şi iraţional fiind 
aparent prezent în toate. Exemplul clasic care poate fi invocat în 
ce priveşte asemănarea dintre extaz şi intoxicaţia alcoolică îl 
reprezintă Ana, mama celui ce va fi Samuel – profetul lui Israel (1 
Sam. 1.12-18). Filon Alexandrinul comentează pe larg această 
situaţie, oferind-o ca exemplu de experienţă spirituală al cărei 
adept el însuşi era (De ebrietatis 144-53). Profetul Ieremia îşi descrie 
recepţia revelaţiei divine de o manieră care aduce aminte de extaz 
                                                                                                                 
babiloniană. Animalul ei sacru ei era leul. Prin urmare, există suficiente puncte 
de contact cu Iştar. 
6 Asocierea cu zeiţa Iştar trebuie să fi derivat din activitatea sexuală foarte 
prolifică a acesteia, motiv pentru care i se conferă şi titlul de „zeiţă-mamă”, 
asemenea lui Nammu (probabil personificarea oceanului subteran) care a dat 
naştere lui An (cerul) şi Ki (pământul), şi lui Ninmah, moaşa zeiţelor. Cu 
aceasta din urmă pare a se identifica cel mai mult. 
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dar este asemănat explicit cu intoxicaţia alcoolică (Ier. 23.9). Se 
ştie că alcoolismul a fost aspru înfierat de legea mozaică precum şi 
de literatura sapienţială, fiind asociat cu lenevia (Deut. 21.18-21; 
Pr. 23.21). Preoţilor li se interzisese explicit consumul de alcool 
(Lev. 10.8-11). Exploatarea alcoolului ca mijloc mantic chiar şi de 
către profeţii de curte atrage o severă critică din partea profetului 
Isaia (28.1-13). 

Suplimentar, ambiguitatea funcţională dintre profet şi 
nebun, a fost şi ea exploatată pentru a descrie fenomenul 
extazului. Unele dintre cele mai cunoscute episoade ale extazului 
profetic îl au ca subiect pe Saul. Primul survine în momentul în 
care Saul, recent uns ca rege al lui Israel, cunoaşte extazul la 
întâlnirea cu grupul de profeţi din Ghivat-Elohim (1 Sam. 10.10). 
Manifestarea profetică îi fusese oferită de Samuel ca unul dintre 
cele două semne care urmau să-i confirme tânărului Saul noua sa 
vocaţie (cf. vv. 3-8). Al doilea episod apare în contextul urmăririi 
lui David la Naiot, unde se refugiase sub protecţia lui Samuel (1 
Sam. 19.18-24). Trei delegaţii succesive ale regelui Saul sunt oprite 
din exercitarea misiunii lor de extazul colectiv al grupului profetic 
condus de Samuel însuşi. În final, Saul preia sarcina arestării lui 
David, dar experimentează el însuşi extazul, pentru ca ulterior să 
se manifeste catatonic (imobilitate şi stupoare iresponsivă). 

 
S-a dezbrăcat de haine şi a profeţit şi el înaintea lui Samuel. S-a 
aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea şi toată noaptea.  
(1 Sam. 19.24) 
 
Cele două circumstanţe în care Saul se manifestă extatic au 

determinat emiterea teoriei că şi Saul ar fi fost un profet. Deşi 
caracterul etiologic al naraţiunilor nu pare a fi contestat, 
interpretarea evenimentului formulată interogativ este discutată de 
comentatori. Majoritatea comentatorilor agreează ideea disonanţei 
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dintre statutul lui Saul şi cel de profet pe criteriul excentricităţii ce 
caracteriza profetismul în relaţie cu caracterul reţinut, rezonabil şi 
respectabil al familiei lui Saul. Materialul suplimentar care apare în 
prima instanţă permite clarificarea chestiunii. Concetăţenii lui Saul 
sunt cei care au originat discuţia cu privire la apartenenţa lui Saul 
la breasla profeţilor, el care, spre deosebire de ceilalţi profeţi, avea 
o descendenţă transparentă (1 Sam. 10.11-12).7  

Sturdy evită această discuţie propunând o înţelegere 
preliminară şi distinctă a formulării interogative în discuţie, drept o 
întrebare retorică de la care se aşteaptă un răspuns negativ (1971, 
210). Într-adevăr, un răspuns afirmativ ar fi fost aşteptat în cazul 
unei interogaţii formulate cu alh]. În acest caz, prezenţa singulară a 
particulei interogative obligă la formularea „Saul nu este un profet, 
nu-i aşa?” Evident versiunea românească transmite o anumită 
incertitudine care nu este naturală versiunii ebraice, motiv pentru 
care o altă variantă mai sugestivă ar fi: „Este limpede că Saul nu 
este un profet.” Amândouă versiunile propuse anterior se 
îndepărtează de modalităţile preferate de alte versiuni româneşti 
pentru a reda acest text, citindu-l mult mai favorabil lui Saul decât 
este acesta în original. Fără îndoială, parte din raţiunea pentru care 
se urmează această tradiţie este aprecierea pozitivă a experienţei 
profetice a lui Saul care, conform textului biblic, este reală. O altă 
problemă poate deriva din întrebarea care precedă sloganul la 
prima sa apariţie „Ce s-a întâmplat fiului lui Chis?” (1 Sam. 10.11) 
şi care poate sugera incertitudinea citită de unii în a doua 
întrebare. Faptul că numai întrebarea secundă apare în alt doilea 

                                                 
7 Lipsa importanţei pentru persoana care slujea în oficiul profetic pare a fi 
paradigmatică. A se vedea în acest sens lipsa referinţelor la genealogia sau 
descendenţa celor mai mulţi profeţi despre care se relatează în Vechiul 
Testament. Aşa se explică şi neîncrederea distantă cu care a fost primit Isus în 
localitatea natală a Nazaretului (Mat. 13:54-7). 
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context literar sugerează faptul că aceasta a reprezentat miezul 
polemicii.  

Contextul care a generat convingerea că Saul nu ar fi profet 
este unul politic, sugerează Sturdy, fiind parte a propagandei anti-
saulice a taberei davidice. Mobilul invectivei devenite slogan este 
prezenţa Duhului peste regele israelit de maniera prezenţei sale 
peste profet. În acord perfect cu doctrina davidică a respectării 
ungerii unui rege, sloganul contestă prezenţa duhului profetic în 
regele Saul, punând astfel la îndoială, de o manieră oblică, însăşi 
calitatea ungerii sale ca rege (1971, 211-3).8

Un alt caz îl are ca subiect pe David. Regele filistean Ahiş 
din Gat îi oferă o recepţie rece refugiatului David, în momentul în 
care acesta, temându-se de repercusiunile reputaţiei sale de erou 
israelit, pozează ca nebun (1 Sam. 21.10-15). Deja aglomerat cu 
întreţinerea altor indivizi extatici de acest tip, Ahiş refuză 
găzduirea lui David, fapt care, cel puţin temporar, îi convine celui 
din urmă (vezi Psalmul 56). Este interesantă descrierea lui David 
în exerciţiul funcţiunii de „nebun”: 

 
A făcut pe nebunul înaintea lor; făcea năzdrăvănii în faţa lor: făcea 
zgârieturi pe uşile porţilor şi lăsa să-i curgă balele pe barbă.  
(1 Sam. 21.13) 
 
În fine, exteriorizarea profetului trimis de Elisei cu un 

mesaj pentru căpitanul Iehu, probabil evacuarea rapidă ce a urmat 
emiterii oracolului, a stârnit comentariile ironice ale camarazilor lui 
Iehu: „Pentru ce a venit nebunul acesta la tine?” (2 Regi 9.11) 

                                                 
8 Cât priveşte originea comună a acestui slogan cu a celuilalt „Saul a ucis mii, 
iar David zeci de mii” (1 Sam. 18:7; 21:11), este mai puţin probabil că Sturdy 
are dreptate, dacă sensul distihului este unul corect politic aşa cum propune 
Stanley Gervitz (1963, 72-96). 



Silviu Tatu 48 

 

Interesant este că exact aceeaşi descriere primeşte şi stilul de 
deplasare a alaiului lui Iehu, atunci când este văzut din turnul de 
strajă al cetăţii Izreel (9.20). În ambele circumstanţe termenul este 
folosit ca invectivă.  

În perioada Regatului Târziu, caracterizată de sincretism 
religios, manifestarea extatică a devenit un mijloc de promovare în 
slujbă ca profet la curtea de la Ierusalim, fapt înfierat de Domnul 
prin profetul Ieremia (Ier. 29.26). Întrucât era considerată o stare 
fiziologică, având calităţi superioare altor experienţe umane 
(comunicarea cu divinitatea), asemenea visării, extazul profetic 
poseda chiar o aură de apreciere din partea liderilor politici, 
monarhii sponsorizând adesea profetismul cultic, recipientul 
oficial al acestor practici. 

Prin urmare, se poate concluziona că, asemenea 
fenomenului oniromantic, conştientizarea subiectului nu era 
exclusă în cursul experienţei extatice. Adesea extazul era asociat 
visului, ceea ce determină imprecizia distincţiei dintre cele două. 

 
 
3. Fenomenul experienţei extatice în Orientul 

Apropiat al Antichităţii 
 
Chestiunea centrală este dacă medium-ul putea funcţiona 

în lipsa sprijinului social. Studiind contextul social în care extazul 
predomină s-a observat că persoanele de la periferia societăţii, 
deposedate sau defavorizate, sunt predispuse a lua parte la practici 
extatice, „ca formă de rebeliune ritualizantă împotriva structurilor 
de autoritate ale societăţii din care fac parte” (Blenkinsopp 1996, 
37). Angajarea în astfel de practici asigură „sprijin mutual, 
intensifică respectul de sine uneori chiar şi statutul grupului, 
oferind un oarecare grad de vizibilitate în ochii elitei 
conducătoare” (idem, infra). Cât priveşte condiţiile politice care 
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pot favoriza escaladarea fenomenului extatic, Blenkinsopp 
evidenţiază instabilitatea politică şi frământările militare (invazia şi 
ocupaţia străină). Nu este de mirare că perioadele de maximă 
intensitate a fenomenului profetic chiar în Israel coincid cu 
ocupaţia filisteană şi cu perioadele de campanie militară asiriană şi 
babiloniană. Similar, când factorii de stres sunt eliminaţi, 
fenomenul extatic este descurajat fiind o sursă potenţială de 
instabilitate socială şi heterodoxie. Faptul că schimbările de natură 
socială, culturală, economică şi politică pot induce modificări de 
anvergură cataclismică pentru abilităţile limitate ale indivizilor şi 
pot inspira fenomene religioase de acest tip este agreat şi de 
specialiştii invocaţi de Parker (1978, 279). 

Documentele de la Mari aparţineau arhivei regale, motiv 
pentru care subiectul preocupat de cunoaşterea voii zeilor este 
monarhul (frecvent Zimri-Lim). De regulă, specialistul cultic care 
răspunde cu oracole este o profetesă, iar mijlocul revelator este 
visul. Totuşi există situaţii când se face referire la intrarea în 
transă, fără a descrie starea respectivă (cf. oracolele m şi n din 
ANET, Moran, 630b). 

Textul biblic relatează despre frenezia extatică a unui 
numeros grup al profeţilor lui Baal şi ai Astarteii, sponsorizaţi de 
Ahab şi Izabela la curtea din Samaria. Principalele manifestări 
descrise includ invocarea numelui lui Baal, dansul săltat împrejurul 
altarului, auto-lacerarea pielii cu obiecte tăioase şi extaz (1 Regi 
18.26-9). După evaluarea evidenţelor istorice, Uffenheimer 
agreează ideea că identitatea lui Baal din 1 Regi 18 este mai 
apropiată de Baal-Melqart (la greci Herakles), o ipostază tiriană a 
zeului Baal. Strigătul „Baal, ascultă-ne!” şi aluzia lui Ilie „poate că 
doarme şi se va trezi” este în acord cu ritualul anual al învierii lui 
Baal-Melqart (Uffenheimer 1999, 346-63). Dintre toate expresiile 
cultice invocate, auto-lacerarea este cea mai ofensatoare pentru 
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evreul pios pentru că a fost interzisă explicit de Legea lui Moise 
(Lev. 19.18; Deut. 14.1).  

Totuşi existenţa ritualului a primit confirmări suplimentare 
din literatura extra-biblică. Citând mărturia unor autori clasici 
despre cultele feniciene, Uffenheimer (1999, 363-4) aminteşte de 
Apuleius (Metam. VIII, XXVII-XXVIII), Lucian (Sive Asin. 
XXXVII; De dea Syria, 2, 43). Suplimentar, mai este invocat un 
text funerar akkadian (sec. XIII a.Chr.), care face aluzie la auto-
lacerare prin cuvintele: „fraţii mei s-au îmbăiat în sânge precum 
extaticii”. O instanţă similară apare încă o dată în anturajul lui 
Ahab, de data aceasta la curte, când cei 400 de profeţi se angajează 
într-o frenezie comunitară emiţând spontan mesaje de încurajare a 
campaniei din Ghilad (2 Regi 22.10-12). 

Deşi poate fi spontană sau indusă prin variate tehnici – 
muzică, percuţie, auto-lacerare, substanţe psihotrope, auto-
sugestie etc. – în literatura biblică extazul este frecvent indus prin 
acompaniament muzical. Acesta însoţea activitatea profetică a 
grupului extatic din Ghiva care l-a întâlnit pe Saul şi i-a confirmat 
definitiv chemarea pentru oficiul de rege (1 Sam. 10.10-2).  
Profetul Elisei, mentorul unei comunităţi cenobitice de profeţi 
israeliţi, solicită acompaniament muzical pentru a pregăti 
receptarea oracolului divin (2 Regi 3.10-19). În ciuda evidenţelor, 
Parker (1978, 284) interpretează apelul lui Elisei la instrumentaţie, 
unic în naraţiunile profetice, ca pe un element introdus artificial în 
text, coerent cu apanajul cultural pro-fenician de la curtea 
Omirizilor. Totuşi, dacă incidentul este coroborat cu informaţiile 
despre grupurile de profeţi-muzicanţi din Ghiva, despre tehnica 
eliberării spirituale prin muzică practicată de David în folosul 
regelui Saul şi despre folosirea muzicii cultice pentru inspiraţia 
profetică a profesioniştilor de la curte (1 Cr. 25.2-3), se poate 
conchide că muzica era folosită pentru valoarea sa de a predispune 
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sufletul la extaz şi la o receptivitate crescută pentru oracolul divin. 
Extazul lui Balaam este indus de ordinea campamentului israelit 
(Num. 24.2), dar în cazul lui Iahaziel-ben-Zaharia (2 Cr. 20.14) şi a 
lui Azaria-ben-Oded textul nu oferă explicaţii (2 Cr. 15.1).  

Oricum, atunci când apare, prezenţa Duhului este 
copleşitoare prin caracterul ei determinant asupra acţiunilor 
subiectului. De aceea experienţa este descrisă suficient de plastic 
prin expresii de tipul „Duhul Domnului s-a aşezat/a fost/a venit 
peste el” (Num. 11.26; Jud. 3.10; 11.29; 1 Sam. 11.6), „Duhul 
Domnului a dat buzna peste el” (Jud. 14.6, 19; 15.14), „mâna 
Domnului a fost peste el” (2 Regi 3.15; Ez. 37.1), sau „Duhul 
Domnului a căzut peste el” (Ez. 11.5). Spre deosebire de alte 
tradiţii literare, Vechiul Testament atribuie comportamentul 
neconvenţional al persoanei în cauză ca derivând de la Duhul 
Domnului (cf. 1 Sam. 10.6, 10; 19.20, 23; 1 Regi 22.21-3). 
Persoana receptorului uman este „intoxicată” de prezenţa Duhului 
care îl controlează, oferindu-i temporar abilităţi noi, iar pe termen 
lung convingeri noi. 

 
 
4. Exteriorizarea extazului în subiectul extatic 

 
Modul în care operează Duhul lui Dumnezeu în cultura 

ebraică nu este comparabil cu deificarea regăsită în cultura 
religioasă greco-romană, ci acţionează mai degrabă ca o energie 
creatoare ce transformă gazda umană, fără a afecta unitatea 
structurală a fiinţei umane. Trupul nu este anulat, ca dovadă stând 
faptul că foarte adesea Duhul se manifestă în receptorul uman 
prin intermediul simţurilor sale şi a trupului acestuia. De aceea 
gura sa devine vehiculul Cuvântului lui Dumnezeu, „gura lui 
Dumnezeu”. În această privinţă sunt extrem de importante 
vedeniile inaugurale de la Isaia şi Ieremia, sau consumul unui sul 
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oracular de către Ezekiel. Starea mentală a subiectului rămâne pe 
mai departe integră, nu se dezintegrează sub presiunea 
halucinaţiilor şi a iluziilor, ca în cazul stărilor psihologice 
patologice. Mintea rămâne în continuare sub control, iar 
simbolurile percepute sunt transparente, şi nu opace. În adevăr, 
invadarea omului de către Dumnezeu trebuie explicată în 
contextul antropologiei semite, după cum conchide şi Knight 
(1947,63-9), conform căreia omul este o unitate psiho-somatică cu 
interconexiuni sensibile între cele două unităţi structurale care, sub 
impactul întâlnirii cu Dumnezeu, este înnobilată. 

Extravaganţa extazului poate avea conotaţii de surescitare 
psihică cu manifestări violente. Drept urmare a faptului că „Duhul 
Domnului a venit peste el”, Saul s-a mâniat foarte tare şi a tăiat o 
pereche de boi în bucăţi, expediindu-le seminţiilor lui Israel cu 
mesajul însoţitor „Cine nu-i va însoţi pe Saul şi Samuel, îşi va 
vedea boii tăiaţi la fel” (1 Sam. 11.6-7). Cu o altă ocazie, Saul 
trăieşte o experienţă similară, dar, de această dată, responsabilul 
din spatele scenei este demonul trimis de Dumnezeu pentru 
tulburarea monarhului neascultător (1 Sam. 18.10-1; similar 19.9-
10).  

Tot un demon este creditat cu tulburarea calmului relativ 
din Sihem (Jud. 9.23). Violentă este şi exprimarea extatică a lui 
Samson când este copleşit de prezenţa Duhului lui Dumnezeu. 
Sub presiunea acestuia el poate omorî un leu cu mâinile goale ca 
pe un pui de găină (Jud. 14.6), ucide 30 de filisteni la Aşkelon 
pentru a-şi plăti datoria, sau îşi rupe legăturile şi ucide o mie de 
filisteni la Lehi (Jud. 15.14-16).  

Nu întotdeauna prezenţa Duhului lui Dumnezeu se 
manifestă violent; în cazul lui David (1 Sam. 16.13) fiind extrem 
de paşnică. Dacă performanţa lui David de a înfrunta leul, ursul şi 
pe Goliat (1 Sam. 17.34-37) poate fi apreciată din perspectiva 
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binecuvântării primite în ziua ungerii sale atunci nici David nu 
face excepţie. 

O altă abilitate care derivă din extaz este mai puţin 
virulentă şi mai apropiată de natura oficiului profetic, anume 
vederea supra-naturală. Vederea lui Dumnezeu readuce în discuţie o 
temă cel puţin parţial discutată din perspectiva oniromanţiei, 
situaţie creată de posibilitatea ca epifania să fie mediată prin vis 
sau extaz în egală măsură. De altfel, însăşi distincţia dintre vis şi 
vedenie este suficient de subţire, pentru a nu permite confundarea 
mijlocului mantic preferat într-o situaţie mai puţin concretă. La 
profeţi ca şi Miha-ben-Imla, Amos sau Isaia auzim formule de 
tipul „L-am văzut pe Domnul” (1 Regi 22.19-23; Amos 9.1; Is. 
6.1) care nu sunt însoţite de descrieri mai detaliate ale stării psihice 
în care se afla profetul. Alteori conţinutul vederii profetice nu este 
lumea de sus, ci lumea de jos, profetul vizualizând evenimentele 
viitoare ca şi când ar fi aievea (1 Regi 22.17; 2 Regi 8.11-13). 
Profetul Amos însuşi îşi descrie profeţia folosind formularea 
„cuvintele lui Amos pe care le-a văzut” (Amos 1.1). 

Dintre toţi, probabil că profetului Ezekiel i se potriveşte 
cel mai bine titlul de profet vizionar. Cea mai detaliată experienţă 
de acest tip este relatată în capitolele 8-11 care descriu călătoria 
imaginară a profetului la Ierusalim. Explicaţia lui Knight (1947, 
58-9) propune meditarea profetului la starea naţiunii pe baza 
imaginilor aduse din memorie, concentrarea atenţiei fiind 
suficientă pentru a excita intrarea în starea de transă. Cunoaşterea 
preliminară a locaţiilor la care profetul călătoreşte imaginar este 
presupus a fi posibilă şi facultativă. Iniţiativa divină, manifestată 
prin prezenţa Duhului, nu este nici o clipă exclusă. Tot ca extaz 
profetic este explicată şi experienţa lui Ezekiel în valea oaselor 
(Ez. 37.1). Knight (1947, 59) încearcă chiar şi o explicaţie a 
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mecanismului psihic care a permis angajarea lui Ezekiel în acest 
exerciţiu: 

 
Pe parcursul multor ani de meditaţie, în mintea profetului s-a 
născut treptat convingerea că natura şi fiinţa lui Dumnezeu 
nu-I permit să-Şi lase poporul să piară: Israelul dintâi care a 
fost distrus va fi urmat de un altul, revitalizat spiritual şi 
pregătit pentru împlinirea mandatului divin. Apoi, într-o zi, 
conştiinţa sa intensificată şi înviorată de unduirea coercitivă a 
Sfântului Duh, această convingere mocnită este tradusă în 
termenii unei viziuni extatice. Fără îndoială că atenţia i-a fost 
absorbită de contemplarea oaselor uscate reale, până când 
vederea fizică a fost înghiţită de iluminarea spirituală, până 
când „lumina simţului s-a stins cu străfulgerarea care i-a 
revelat lumea invizibilă. 
 
Chiar dacă extazul mediat de un medium nu este specific 

profetismului israelit, manifestarea de acest tip apare în Israelul 
antic, mai ales în practicarea necromanţiei. Invocarea morţilor este 
o imposibilitate practică şi dogmatică în Israelul antic. La asiro-
babilonieni există cel puţin un episod în care un mort revine din 
locuinţa morţilor pentru a clarifica unele chestiuni nerezolvate. 
Este vorba despre Enkidu, care i se arată lui Ghilgameş, 
nemângâiat de pierderea prietenului său. După ce eforturile sale 
rămân fără ecou din partea lui Enlil şi a lui Sin, zeul Ea cedează la 
insistenţele eroului şi-l delegă pe Nergal, stăpânitorul Locuinţei 
morţilor să-i îngăduie lui Enkidu să iasă din infern: 

 
Nergal, viteazul erou, [a ascultat la Ea]. 
Abia el deschisese o gaură în pământ, 
Când duhul lui Enkidu, ca o suflare de vânt, a ieşit afară din lumea 
de jos. 
Ei s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat unul pe altul. 
Ei au schimbat cuvinte, suspinând unul cu altul: 
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„Spune-mi, prietene, povesteşte-mi, amice, 
Spune-mi întocmirea lumii de jos pe care tu ai văzut-o!” 
  (xii.82-8, Negoiţă 1975, 181) 
 
În acest caz prezenţa unui medium nu este înregistrată, dar 

pasajul rămâne important pentru modul în care este descrisă 
experienţa întoarcerii din infern. Entitatea întoarsă de dincolo este 
descrisă ca un duh care permite contactul fizic. Din descrierea care 
urmează în monologul lui Enkidu înţelegem că trupul primit 
pentru această audienţă este doar temporar, trupul originar fiind 
consumat de viermi. Se cunoaşte că, în mitologia mesopotamiană, 
muritorii ajunşi în infern primesc un trup ciudat „îmbrăcaţi ca 
păsările, cu aripi în loc de haine”, locuiesc în beznă şi se hrănesc 
cu noroi şi praf (VII.vi.35-54).9

Informaţia descoperită pe o stelă funerară în Egipt, 
provenind din prima Perioadă Intermediară, se poate dovedi 
folositoare în această privinţă. Un individ pe nume Merirtyfy 
comunică soţiei sale dorinţa de a intermedia în folosul său 
eliberându-l de o infirmitate fizică. Soţul văduv se obligă, în 
schimb, să asigure defunctei sacrificiile necesare pentru viaţa de 
dincolo (Husser 1999, 70-1). Relaţia strânsă dintre cele două lumi 

                                                 
9 Episodul invocării lui „Samuel” posedă câteva elemente comune cu 
descrierea din epopeea lui Ghilgameş: întoarcerea din Şeol este o chestiune 
care presupune sprijinul specialiştilor, entitatea repatriată este descrisă ca un 
duh care poate fi văzut, dar nu poate rămâne decât temporar, iar invocatorul 
manifestă o oarecare familiaritate cu cel invocat. Necromanţia este interzisă cu 
desăvârşire din Canaanul israelit (Lev. 20:27) fiind considerată alături de magie 
şi de invocarea duhurilor ca tehnici divinatorii interzise (Deut. 18:11). Probabil 
că presupuneau tehnici distincte şi erau considerate ca practici separate din 
moment ce au fost citate astfel, dar din punct de vedere practic ele 
împărtăşeau contactul cu demonii. 
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– a celor vii şi a celor morţi – este, de altfel, parte a filozofiei de 
viaţă pe care se fundamentează civilizaţia egipteană. 

Şedinţa spiritistă descrisă în Vechiul Testament se 
desfăşoară în En-Dor la cererea regelui Saul, care solicită un 
oracol din partea defunctului Samuel prin intermediul unei 
necromante. Saul recurge la această formulă in extremis numai după 
ce toate celelalte practici ortodoxe curente eşuaseră (1 Sam. 28.6-
8). Spiritista se conformează ea însăşi fără prea multă tragere de 
inimă, pe fondul unei tensiuni create de purificarea religioasă a 
regelui Saul căreia ea i-a supravieţuit cu acordul tacit al 
oficialităţilor iudee.  

Din punct de vedere dogmatic, presupusa abilitate a 
morţilor de a cunoaşte viitorul este cu totul dubioasă, deoarece ei 
nu au acces la acest gen de cunoştinţe. Zeilor, în schimb, şi 
demonilor viitorul le este cunoscut mai degrabă intuitiv. De aceea, 
singurele informaţii specifice ale oracolului adus de „fiinţele 
divine” văzute de necromantă sunt legate de împrejurările morţii 
lui Saul: războiul din ziua următoare avea să aducă moartea lui 
Saul şi a fiilor săi împreună cu el (1 Sam. 28.19), un final tragic 
destul de uşor de anticipat. Ritualul invocării morţilor şi a 
spiritelor este similar prin aceea că se recurgea la aceeaşi tehnică 
cunoscută astăzi ventrilocilor. Septuaginta traduce spiritistul care 
practica invocarea duhurilor cu „ventriloc” (NIDOTTE, I:303). 
Foarte probabil ca Isaia să descrie o astfel de sesiune prin 
cuvintele: 

 
Isaia 29.4 

yrIBeêd;T. #r,a,äme ‘T.l.p;v'w> Vei fi doborât la pământ şi de acolo vei vorbi, 
%tE+r'm.ai xV;äTi rp"ß['me(W şi din ţărână ţi se vor auzi vorbele. 
%leêAq ‘#r,a,’me bAaÜK. 

hy"h'w>
Glasul tău va ieşi din pământ ca al unei năluci 
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`@cE)p.c;T. %tEïr'm.ai rp"ß['meW şi din ţărână îţi vei şopti cuvintele. 
 
O altă posibilă descriere a stării extatice, unică datorită 

rarităţii textelor de acest tip în Vechiul Testament, este oferită în 
contextul primirii unui oracol prin intermediul unei vedenii de 
către Isaia: 

 
Isaia 21.3-4 
hl'êx'l.x; ‘yn:t.m' WaÜl.m' !Keª-

l[;
De aceea coapsele-mi sunt pline de durere, 

hd'_leAy* yreÞyciK. ynIWzëx'a] 
~yrIåyc

muncile m-au luat ca muncile unei gravide la 
naştere. 

 [;moêV.mi ytiywEå[]n Mă zvârcolesc de nu mai aud, 
`tAa)r>me yTil.h;Þb.nI mă consum de nu mai văd. 

ybiêb'l. h['äT' Mintea-mi rătăceşte, 
ynIt.t'_[]Bi( tWcßL'P; convulsiile mă îngrozesc, 
yqiêv.xi @v,n<å tae Apusul după care tânjesc 

`hd'(r'x]l; yliÞ ~f'î mi s-a transformat în groază. 
 
Întrucât extazul determinat de manifestarea Duhului este 

similară celui demonic,  lui Blenkinsopp (1996, 53) nu îi vine greu 
să constate că este teoretic posibil a le diagnostica pe ambele drept 
depresie maniacală sau schizofrenie. Analizând comportamentul 
profetului Ezekiel descris în cartea cu acelaşi nume, E. C. Broome, 
un psihanalist de orientare freudiană, aprecia că profetul a fost 
„psihotic veritabil caracterizat de conflict narcisisto-masochist, cu 
prezenţă de fantezii de castrare şi regresie sexuală inconştientă, 
retardare schizofrenică, cu iluzii de persecuţie şi grandomanie” 
(apud Dillard şi Longman 1994, 319). Fără îndoială că acest 
diagnostic trebuie să fie cel mai complex şi mai fantezist 
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diagnostic pus vreodată unui profet. Faptul acesta sugerează, o 
dată în plus, că similitudinea aparentă a formelor extazului permite 
interpretări contradictorii ale trăirilor religioase după tiparul 
psihopatiilor şi, am putea adăuga, chiar al intoxicaţiilor alcoolice. 
Colocaţia semantică a „nebuniei” şi a „spiritului profetic” în 
literatura biblică perpetuează confuzia dintre cele două statute. 

Nu se poate încheia discuţia despre extazul profetic fără a 
face apel la inspiraţia profetică, cea mai semnificativă contribuţie la 
profetismul biblic ca fenomen religios. O dată sesizată, iniţiativa 
divină este coercitivă pentru receptor, care este obligat să dea glas 
vocii percepute cu claritatea unui veritabil discurs. Profeţii îşi 
descriu starea de receptacul al Cuvântului lui Dumnezeu prin 
formule în care vorbirea lui Dumnezeu este asociată unui contact 
presant cu receptorul: „aşa mi-a vorbit Domnul prin tăria mâinii 
Sale” (Is. 8.11), „mâna Domnului a venit peste mine acolo şi mi-a 
zis” (Ez. 3.22 cf. v. 14).  

Caracterul irezistibil al iniţiativei lui Dumnezeu este mai 
clar la profetul Ieremia, care nu rezistă nici chemării la lucrare (Ier. 
1.4-10) şi nici continuării acesteia în ciuda teribilului efect pe care 
îl are mesajul asupra persoanei sale (4.19; 6.11). Influenţa 
Cuvântului revelat asupra sa este asemănată cu intoxicaţia 
alcoolică (Ier. 23.9), o comparaţie care va reveni emfatic în 
literatura biblică. Monologul în care Ieremia dă glas frământărilor 
sale lăuntrice induse de efectele tragice ale slujirii sale ingrate este, 
de departe, cel mai celebru. (Ier. 20.7-18) 

Pe tot parcursul experienţei sale extatice, profetul nu-şi 
pierde luciditatea deoarece – sugerează Knight (1947, 101-4) – 
rămâne apt pentru angajarea în controverse, conexiuni logice şi 
contribuţii valoroase pragmatic (Amos 5.18, 25), dar conştient în 
acelaşi timp de calibrul interlocutorului său, copleşitor prin statura 
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Sa şi prin harul Său (cf. vedenia inaugurală a lui Isaia şi Ps. 73.25, 
26). 

Testul veracităţii oracolelor profetice inspirate rămâne, ca 
şi în tradiţia mozaică, împlinirea predicţiilor. Profetul Osea 
anticipează că dezastrul anunţat de profeţii inspiraţi îi va demasca 
pe profesioniştii care folosesc extazul ca mijloc de manipulare a 
opiniei publice şi a revelaţiei înseşi (9.7). Suplimentar testului cu 
privire la împlinirea predicţiilor, profetul Ieremia propune pentru 
validarea oracolelor testul etic (Ier. 23.9-40). Tonul pasional care 
răzbate din text ascunde convingerea că profetul trebuie să fie 
omul căruia Dumnezeu îi oferă privilegiul unei experienţe 
nemediate cu Dumnezeu şi proclamă cu exactitate conţinutul 
revelaţiei primite (23.18, 21, 28).  

Imaginea folosită pentru a descrie accesul omului la 
cunoştinţa lui Dumnezeu este participarea celui dintâi la şedinţele 
Consiliului Suprem, acolo unde se stabilesc modalităţile de 
împlinire a planului lui Dumnezeu (23.18, 22). Nu este exclusă 
intermedierea revelaţiei prin vise sau extaz (23.28), dar fidelitatea 
faţă de conţinutul exact al acestora este discutabilă. Natural, 
contextul spiritual al contemporanilor lui Ieremia impunea cu 
necesitate emiterea de mesaje critice, de condamnare a păcatului. 
Acestea se regăseau în conţinutul predicării lui Ieremia, dar nu şi 
în mesajul altor profeţi. Aici rezidă testul etic propus de Ieremia. 
când mesajul profetului sponsorizează imoralitatea şi nu dezvăluie 
păcatul pentru a conduce la pocăinţă, acel profet nu se validează 
ca profet al lui Dumnezeu (23.10-11, 14-15). Împlinirea 
predicţiilor ca test pentru autentificarea profeţilor rămâne pe mai 
departe valabil şi la Ieremia (23.19-20). 

Profeţii falşi, care obişnuiau să manipuleze opinia publică 
în folosul lor, apelând la mijloace mantice cu aparenţă de 
ortodoxie, deşi rămân responsabili pentru activitatea lor, sunt 
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acuzaţi a fi apelat la resurse demonice. Evident este necesar ca 
profetismul să se fi dezvoltat în direcţia apocalipticului pentru ca 
Zaharia să-şi poată permite o astfel de interpretare (13.2). Ceea ce 
este mai puţin natural în profeţia lui Zaharia, este reacţia 
publicului la manifestările neortodoxe care, spre deosebire de 
vremurile apuse, nu le mai tolerează ci le elimină din faşă (13.3-4). 
Escatonul va aduce cu el o apreciere largă a profetismului de 
vocaţie (13.5-6). După această remarcă, Zaharia alunecă înspre 
mesianism. 
 
 

5. Concluzii 
 

Interpretarea experienţei extatice rămâne în domeniul 
supra-naturalului pentru că nu reprezintă o experienţă naturală, 
comună. Valoarea ei religioasă transformă transa extatică într-o 
experienţă memorabilă cu potenţial social. Extazul induce 
manifestări extravagante la nivel de vorbire şi comportament. În 
cultura semitică ea se datorează locuirii temporare a subiectului de 
către o fiinţă supranaturală, o zeitate sau un demon, patologică 
fiind doar relaţia cu cel din urmă. Activitatea profetică de tip 
extatic cunoaşte o anumită fluctuaţie, în sensul că este mai intensă 
în perioadele de instabilitate a societăţii. Studiul „conştiinţei 
profetice” a cunoscut un nou interes în cercetarea antropologică. 
Extazul este mai frecvent descris în textele din perioada proto-
profetismului şi se răreşte în perioada profetismului clasic printre 
profeţii autorizaţi. 

 
 
 
 
 



Extazul în VT şi Orientul Apropiat al Antichităţii 61

 

Bibliografie 
 
Blenkinsopp, Joseph 

1996. A History of Prophecy in Israel. Ediţia a II-a rev. şi 
adăugită. Louisville, KY.: Westminster John Knox. 

Dillard, Raymond B. şi Tremper Longman III 
1994. An Introduction to the Old Testament. Grand Rapids, Mi.: 
Eerdmans. 

Eliade, Mircea 
1991. Istoria credinţelor şi ideilor religioase. Vol. 1: De la epoca de 
piatră la Misterele de la Eleusis. Ediţia a II-a. Traducere de 
Cezar Baltag. Bucureşti: Ştiinţifică. 

Gevirtz, Stanley 
1963. Patterns in the Early Poetry of Israel. The Oriental Institute 
of the University of Chicago: Studies in Ancient Oriental 
Civilization, 32. Chicago: University. 

Huffman, Herbert B.  
1968. Prophecy in the Mari Letters. The Biblical Archaeologist 
31: 101-24. 

Husser, Jean-Marie 
1999. Dreams and Dream Narrative in the Biblical World. 
Traducere din franceză în engleză  de Jill M. Munro. The 
Biblical Seminar, 63. Sheffield: Academic [publicat iniţial în 
Supplément au dictionnaire de la Bible, XII, Paris: Letouzay et 
Ané, 1996]. 

Knight, Harold 
1947. The Hebrew Prophetic Consciousness. London: Lutterworth. 

Moran, William L.  
1969a. Akkadian Letters. Pp. 623a-32b în ANET. 
1969b. New Evidence from Mari on the History of 
Prophecy. Biblica 50: 15-56. 
 



Silviu Tatu 62 

 

Negoiţă, Athanase 
1975. Gîndirea asiro-babiloniană în texte. Studiu introductiv de 
Constantin Daniel. Bibliotheca orientalis. Bucureşti: 
Ştiinţifică. 

Nissinen, Martti 
2000. The Socioreligious Role of the Neo-Assyrian Prophets. 
Pp. 89-114 în Prophecy in Its Ancient Near Eastern Context: 
Mesopotamian, Biblical, and Arabian Perspectives. Editat de Martti 
Nissinen. SBL Symposium Series, 13. Atlanta, Ga: SBL. 

Parker, Simon B.  
1978. Possession Trance and Prophecy in Pre-exilic Israel. 
Vetus Testamentum. 28: 271-85. 

Soden, Wolfram von 
1985. The Ancient Orient: An Introduction to the Study of the 
Ancient Near East. Traducerea în engleză de Donald G. 
Schley publicată în 1994 de Grand Rapids, Mi.: Eerdmans. 

Sturdy, John 
1971. The Original Meaning of “Is Saul Also Among the 
Prophets?” (1 Samuel X 11, 12; XIX 24). VT 21: 205-13. 

Uffenheimer, Benjamin 
1999. Early Prophecy in Israel. PPFBRHUJ. Jerusalem: Magnes.  

VanGemeren, Willem A (editor) 
1997. New International Dictionary of Old Testament Theology and 
Exegesis. 5 volume. Grand Rapids, Mich.: Zondervan. 
Abreviat NIDOTTE. 

Wilson, John A.  
1969. Egyptian Myths, Tales, and Mortuary Texts. Pp. 3a-
36b în ANET. 
 
 

 
 


