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1.1. Preliminarii 
În studiul de faţă vom identifica şi vom supune unei 

analize exegetice amănunţite toate pasajele biblice care 
menţionează manifestări extatice în perioada Israelului predinastic 
şi dinastic. O precizare care se impune de la bun început este că, 
de-a lungul vremii, cercetătorii au propus teorii cât mai diverse 
privitoare la originea fenomenului profetic israelit, iar, potrivit 
uneia dintre cele mai des întâlnite ipoteze, profetismul israelian a 
suferit influenţe canaanite. În urma analizei textelor biblice 
relevante vom evalua această teză, pentru a vedea dacă ea este 
compatibilă cu imaginea profeţilor evrei despre ei înşişi. 

În această etapă, trebuie să semnalăm concepţia conform 
căreia profeţia însoţită de posedare a existat în Orientul Apropiat, 
şi mai ales în Mesopotamia Vestică şi Siria, înainte de timpurile 
biblice. Potrivit unor studii, ar fi fost vorba de un fenomen 
popular, diferit de meşteşugul divinaţiei, care era aservit în general 
conducerii politice. În Palestina, afirmă Cristiano Grotanelli, acest 
fenomen a cunoscut o puternică ascensiune în timpul crizei de la 
începutul Epocii Fierului şi s-a dezvoltat ca reacţie la o criză de tip 
social şi chiar ca o formă de rebeliune socială.1 Cu alte cuvinte, 

 
1 Cristiano Grotanelli, Kings & Prophets: Monarchic Power, Inspired Leadership, & 
Sacred Texts in Biblical Narrative, New York, Oxford University Press, 1999, p. 
142. 
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avem de-a face cu o evoluţie de la nabismul arhaic la mişcarea 
profetică specific iudaică. 

Aici s-ar cuveni să spunem că percepţia asupra 
manifestărilor şi practicilor extatice din iudaismul predinastic şi 
dinastic a fost influenţată semnificativ de concepţia privitoare la 
dezvoltarea şi punerea în scris a cărţilor din VT. Din perspectiva 
mult trâmbiţatei „ipoteze canaanite”,2 se afirmă îndeobşte că 
iniţial rolurile profeţilor evrei ar fi fost similare până la indistincţie 
cu rolurile profeţilor păgâni şi, abia mai târziu, redactorii au dat 
cărţilor forma lor definitivă şi au cenzurat aceste manifestări, 
prezentându-le ca şi când ele niciodată nu ar fi suferit o influenţă 
canaanită. Cu alte cuvinte, am avea de-a face cu o lipsă de  
bună-credinţă din partea redactorilor, care au editat conform 
aşteptărilor epocii ceea ce s-a întâmplat cu câteva sute de ani 
înainte. În esenţă, ar fi vorba de un amplu proces de reajustare a 
istoriei şi de prezentare a ei în termenii convenabili sau 
corespunzători perioadei respective. E inutil să comentăm 
îndelung asupra faptului că, în ultimă instanţă, exponenţii acestor 
teorii adoptă o concepţie injustă despre textele Bibliei. 

Discuţia este foarte complexă, pentru fiecare carte în parte, 
dar o vom particulariza la cartea Numeri, deoarece vom studia în 
primă fază câteva pasaje care sunt relevante pentru analiza noastră. 

În urma activităţii critice a lui Wellhausen şi a altora, mulţi 
cercetători au adoptat concepţia că Numeri aparţine în cea mai 
mare parte aşa-numitului Cod Preoţesc, despre care se spune că 
şi-a avut originea în perioada postexilică. Totuşi, actualmente 
                                                 
2 Pentru o analiză detaliată asupra acestei ipoteze, ca şi a altora, vezi Emanuel 
Conţac, „Nābī – de la protoprofetismul extatic la profetismul literar târziu” în 
Plērōma, anul VII, nr. 3, septembrie 2005, p. 81-109. În esenţă, „ipoteza 
canaanită” susţine că manifestările şi practicile extatice prezente în VT sunt 
influenţe sau chiar împrumuturi directe din practicile canaaniţilor pe care evreii 
i-au întâlnit atunci când s-au aşezat în Palestina. 
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mulţi cercetători sunt dispuşi să conceadă că Numeri conţine 
materiale timpurii, referitoare la ritualuri din vechime (Num. 5:11 
et seq.; cap. 19), deci, cultul descris în Numeri era deja în uz, în 
principalele sale aspecte, în Ierusalimul preexilic.3

Cei mai mulţi comentatori biblici postulează deci o 
distincţie între realitatea istorică şi imaginea acestei realităţi istorice 
care ajunge la noi prin medierea unor redactori/editori de dată 
târzie. Scopul acestei cercetări nu este să certifice veridicitatea 
datelor unei realităţi istorice care într-adevăr este imposibil de 
reconstituit în întregime cu fidelitate, ci să realizeze o analiză a 
problematicii extazului aşa cum ne apare ea din textele care se 
păstrează în Scriptura ebraică. Prin urmare, pornim de la premisa 
că editorii au fost de bună-credinţă în activitatea lor şi că ceea ce 
au lăsat ei în urmă au scris sub inspiraţie divină. Altfel spus, 
pretenţia că putem şti mai bine decât autorii înşişi ce s-a petrecut 
în perioada respectivă face dovada unei prezumţiozităţi care atacă 
însăşi problema autorităţii divine a acestui Cuvânt. 

 

1.2. Prima profeţie colectivă extatică (Numeri 11) 
 
Capitolul 11 din Numeri este de o mare importanţă pentru 

analiza noastră, pentru că prezintă un eveniment de mare 
anvergură, petrecut în tabăra poporului Israel. Ca în cazul multor 
evenimente din Pentateuh, comentatorii acestei situaţii s-au 
împărţit în mai multe tabere, dintre care le semnalăm pe 
principalele două. 

Abordările din prima categorie au pornit de la premisa că 
ceea ce citim astăzi este de fapt o reconstituire târzie a unor 
evenimente petrecute cu mult timp anterior redactării lor, ceea ce 

                                                 
3 N.H. Ridderbos, „Numbers, Book of” în NBD, p. 835. 
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explică un presupus retuş „nabist” aplicat imaginii lui Moise, când 
de fapt Moise cel istoric n-ar fi avut nicidecum această alură. 
Abordările din cea de-a doua categorie susţin că relatările dau la 
iveală vestigii dintre cele mai vechi cu privire la lucrarea Duhului 
lui Dumnezeu în Israel.4

Nu vom zăbovi aici asupra acestor aspecte, ci le vom 
rezerva unei alte secţiuni, când vom pune în balanţă aceste două 
concepţii pentru a vedea care este plauzibilă. 

Întorcându-ne la textul biblic, trebuie să-i fixăm şi lui 
cadrul de referinţă. Contextul istoric larg îl constituie două 
manifestări de răzvrătire ale poporului: una cu caracter general, pe 
care poporul o motivează făcând referire la un „rău” neprecizat, şi 
a doua cauzată de dezgustul faţă de mana din pustie şi de 
amintirea nostalgică a hranei din Egipt, amintire care, prin 
resorturile unei imaginaţii contagioase, se transformă într-o 
adevărată isterie colectivă. 

Confruntat cu o asemenea atitudine sediţioasă, însuşi 
Moise trăieşte o criză intensă din perspectiva identităţii sale de 
conducător şi a atribuţiunilor sale de lider. Lamentaţia sa este 
urmată de o intervenţie promptă a lui Dumnezeu. Şaptezeci dintre 
bătrânii poporului care au şi funcţia de rjeAv (šōtēr – „oficial, 
scrib”) vor fi strânşi de Moise în faţa Cortului, pentru a beneficia 
de o împuternicire similară celei pe care o deţine el. Numărul 
„şaptezeci” este reprezentativ pentru caracterul complet al 
grupului de bătrâni, iar dimensiunea spirituală a acestui grup îl va 
diferenţia de cel însărcinat cu gestionarea problemelor 
administrative şi judiciare (Ex. 18:25-26).5

                                                 
4 M. Buber, Moses, Oxford, East and West Library, 1946, p. 163. 
5 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, Nashville, Broadman & Holman, 2000, p. 
188. 
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În ceea ce se anunţă, Dumnezeu va lua din ruah-ul care este 
asupra lui Moise şi îi va înzestra pe aceşti bătrâni pentru ca 
împreună să poarte responsabilitatea conducerii poporului. 
Această promisiune este împletită într-un mod extrem de ciudat 
cu promisiunea rezolvării plângerilor alimentare ale răzvrătiţilor. 
Dumnezeu promite deci rezolvarea crizei de conducere spirituală, 
dar declară, de o manieră foarte aspră, că israeliţii vor avea carne 
de mâncat până când se vor scârbi de ea. 

În acest episod, şi nu numai, ruah-ul divin trebuie înţeles ca 
înzestrare divină care asigură toate resursele necesare în vederea 
conducerii poporului lui Dumnezeu. Percepţia autorului asupra 
acestei înzestrări pare a fi una cantitativă, deoarece ne dă de înţeles 
că ea poate fi împărtăşită şi altora.6

Totuşi, suntem mai degrabă înclinaţi să credem că 
împărtăşirea Duhului a fost realizată de Dumnezeu în aşa fel încât 
nu a diminuat măsura de Duh care se afla peste Moise anterior, ci 
mai degrabă a fost un eveniment prin care s-a pus în evidenţă cu 
claritate următorul aspect important: autoritatea bătrânilor era o 
prelungire a autorităţii care fusese dăruită lui Moise de către Dumnezeu. 
Corolarul acestei înţelegeri este că ceea ce au primit cei şaptezeci a 
fost Duhul lui Dumnezeu şi nu cel al lui Moise; Moise nu a fost 
sărăcit de autoritate şi putere prin „transfer”, care trebuie înţeles 
mai curând ca o extindere a autorităţii lui.7

În versetul 25, care descrie efectiv experienţa prin care 
Dumnezeu ia din Duhul care era peste el şi îl aşază peste cei 
şaptezeci de bătrâni, se spune doar că de îndată ce Duhul s-a 
aşezat peste ei, bătrânii au început să prorocească. Textul 
sugerează că ar fi vorba de o profeţie extatică de tipul celei în care 

                                                 
6 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, Dallas, Word, 1998, p. 128. 
7 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 192. 
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omul este cuprins şi controlat de spiritul divin, iar autorul este 
preocupat în mod special de unicitatea acestei întâmplări.8

Evident, aceasta nu înseamnă nicidecum că rolul lor de 
conducători spirituali ar fi periclitat de faptul că ei n-au continuat 
să prorocească. Mai degrabă autorul este interesat de ideea că 
această manifestare care pune în evidenţă ungerea lor spirituală nu 
s-a repetat. 9 Rolul ei a fost de validare exterioară a împuternicirii, 
înaintea adunării lui Israel, mai ales în contextul unor numeroase 
atacuri, din partea poporului, asupra autorităţii cu care fusese 
învestit Moise. 

Martin Buber remarcă, pe bună dreptate, că episodul pare 
totuşi să traseze o distincţie clară între Moise şi cei şaptezeci, în 
privinţa înzestrărilor. Ruah-ul este peste Moise, dar peste cei 
şaptezeci vine să se aşeze doar, ceea ce duce la nişte manifestări 
temporare din partea lor, iar atunci când au avut parte de această 
animare, sunt gata să-l ajute pe Moise să conducă poporul. Să 
observăm însă că Moise însuşi n-are nevoie de un astfel de proces. 
El este purtătorul Duhului, care se odihneşte peste el fără efecte 
violente – relaţia lui Moise cu Divinitatea fiind dialogică.10 Buber 
merge chiar mai departe, afirmând că ruah-ul care îi posedă pe 
bătrâni este o forţă impersonală, lipsită de cuvinte, şi, chiar dacă ei 
„vorbesc” sub influenţa lui, cuvintele lor nu transmit un înţeles, 
un mesaj sau un îndemn. Această afirmaţie trădează presupoziţia 
că mesajele profeţite de cei şaptezeci trebuie să fi fost cu 
necesitate ininteligibile. Totuşi, nu putem şti cu certitudine dacă 
într-adevăr aşa s-au desfăşurat evenimentele, din moment ce 
cartea Numeri nu spune nimic în acest sens, dar trebuie să 
admitem şi posibilitatea ca cei şaptezeci să fi rostit mesaje 

                                                 
8 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 128. 
9 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 193. 
10 M. Buber, op. cit., p. 165. 
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inteligibile, care n-au fost considerate de interes pentru a fi 
consemnate. 

Un alt aspect de care autorul cărţii Numeri este interesat 
vizează eficacitatea „transferului” sau „împărtăşirii” Duhului: doi 
bărbaţi care fuseseră desemnaţi printre cei şaptezeci de bătrâni, 
dar care nu veniseră la Cort, din motive neprecizate, au fost şi ei 
împuterniciţi, profeţind în aceeaşi manieră. Autorul caută să 
sublinieze, prin aceasta, ideea că puterea lui Dumnezeu în 
împlinirea scopurilor sale pentru poporul Său nu poate da greş.11

Chiar dacă cei doi sunt în afara grupului principal, ruah-ul 
se manifestă în ei printr-un entuziasm copleşitor care îi cuprinde, 
prin suflarea furtunoasă a unei puteri supraomeneşti care pătrunde 
fiinţa în profunzime.12

Deznodământul acestui episod pune în evidenţă zelul lui 
Iosua pentru Moise, călăuzitorul său. Alarmat de această 
manifestare neaşteptată, Iosua îi atrage atenţia lui Moise să 
oprească profeţia celor doi, care nu se conformaseră prin venirea 
la cort, aşa cum ar fi fost de aşteptat. Reacţia lui Moise este 
surprinzătoare: Să facă Domnul ca toţi din popor să devină nebiim! 

Buber atrage atenţia că Moise nu face uz de verbul folosit 
în relatarea anterioară (din care aflăm că oamenii s-au comportat 
asemenea profeţilor, adică s-au exprimat într-o manieră extatică, 
precum grupurile de nebiim), ci foloseşte forma substantivală a 
termenului. Cu alte cuvinte, el se referă nu la o stare tranzitorie, ci 
la acea chemare în virtutea căruia un om are contact direct cu 
Divinitatea şi primeşte poruncile lui în mod direct.13 Prin urmare, 
Moise nu-şi doreşte ca tot poporul să vorbească extatic, ci ca toţi 

                                                 
11 R.D. Cole, Numbers, NAC, vol. 3b, p. 193. 
12 M. Buber, op. cit., p. 164. 
13 Ibid., p. 167. 
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să aibă statutul de nebiim, ca parte a unei relaţii profunde cu 
Dumnezeu. 

Această speranţă, purtătoare in nuce a unei perspective 
eshatologice, conţine şi sugestia că, atunci când poporul întreg ar 
deveni alcătuit din nebiim, fiind în contact nemediat cu Dumnezeu, 
n-ar mai fi necesar ca cineva să-i îngrijească aşa cum o doică 
îngrijeşte un copil.14

 

1.3. Semnificaţia manifestării extatice colective 
din Numeri 11 

 
Când ne gândim la statutul celor şaptezeci de bătrâni care 

au fost împuterniciţi de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să acceptăm 
că ei nu sunt profeţi ca atare, deci experienţa lor este unică, 
irepetabilă. În acest context, Duhul este văzut ca sursă a abilităţii 
de a conduce, dar şi ca sursă a profeţiei. Sugestia pe care o 
transmite redactorul yahwist este că o conducere lipsită de caracter 
profetic are mari şanse de a da greş.15

Împuternicirea celor şaptezeci de lideri ai poporului nu 
poate fi înţeleasă ca un „transfer” literal al Duhului care se află 
peste Moise şi „mutarea” lui peste bătrânii poporului, transfer care 
ar avea drept consecinţă o scădere a călăuzirii divine în viaţa lui 
Moise. Este drept, Dumnezeu Însuşi îl anunţă pe Moise că va lua 
din Duhul care este peste el şi-l va pune peste ceilalţi, dar 
exprimarea nu poate fi luată în sens literal. Mai degrabă 
Dumnezeu vrea să-i ofere lui Moise, într-un limbaj cât se poate de 
plastic („a lua, a pune”), garanţia că de aici înainte nu va mai fi 
singur în purtarea responsabilităţii de a conduce poporul. Autorul 

                                                 
14 Ibid., p. 167. 
15 P.J. Budd, Numbers, WBC, vol. 5, p. 130. 
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biblic notează fidel împlinirea promisiunii, arătând că Dumnezeu a 
luat din Duhul care era peste Moise, pentru a marca în mod clar o 
delegare de autoritate peste cei şaptezeci de bătrâni. 

Să nu uităm că evenimentul s-a produs într-un context 
extrem de dramatic. Poporul s-a reunit prin reprezentanţii lui şi în 
faţa lor a avut loc o manifestare spectaculoasă care a pus în 
evidenţă pentru toţi cei de faţă caracterul supranatural şi 
eminamente divin al celor petrecute. Manifestarea trebuia 
percepută ca un „transfer” tocmai pentru a pune în evidenţă 
caracterul unitar al conducerii. Moise însuşi, deşi împuternicit 
harismatic de Dumnezeu şi validat prin numeroase minuni, a fost 
contestat fără încetare şi calomniat încă dinainte de ieşirea 
poporului din Egipt. Conducerea din eşalonul doi (cei şaptezeci de 
bătrâni) avea nevoie de cel puţin acelaşi grad de împuternicire 
pentru a găsi trecere înaintea capriciosului popor ieşit din Egipt. 

Aşadar, imaginea „transferului” Duhului de la Moise la 
bătrâni nu trebuie luată în sensul propriu şi dusă până la ultimele 
consecinţe ale ei. Pentru autorul biblic, acesta este un mod de a 
spune că Duhul care era peste Moise şi Duhul primit de cei 
şaptezeci este de aceeaşi esenţă. Pentru ceea ce are nevoie să 
cunoască poporul, Dumnezeu se acomodează înţelegerii lui.  

Dincolo de aceste considerente, şi de faptul că este 
inacceptabil să-L gândim pe Duhul Sfânt în termenii unei 
„substanţe” transferate pe orizontală de la un om la un grup de 
oameni, ceea ce s-a întâmplat în Numeri 11 este o împuternicire 
reală a unor conducători cu acelaşi Duh care este şi peste Moise. 
Iar pentru comunicarea pregnantă a acestui fapt, e greu de spus ce 
altceva ar fi putut să fie mai eficient decât imaginea unui 
„transfer” de la o persoană la un grup. 
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1.4. Un rege printre proroci? (1 Sam. 10:1-13) 
 
După această analiză a primei manifestări colective 

extatice, ar fi potrivit să ne îndreptăm atenţia asupra următoarelor 
texte care prezintă grupuri animate de extaz profetic. Două dintre 
el îl implică în mod direct şi pe regele Saul. 

Să observăm, în prealabil, că în Israelul antic trei tipuri de 
oameni se remarcau printr-o prezenţă activă în viaţa naţiunii: 
profetul, preotul şi căpetenia războinică. În primul pasaj pe care îl vom 
aborda, puterea divină se manifestă intens, ca frenezie extatică de 
sub puterea căreia viitorul rege nu se poate sustrage, atunci când 
întâlneşte un grup de profeţi coborând dealul de la Ghibea.16 
Purinton este de părere că Saul era el însuşi profet înainte de a fi 
rege, dar ne exprimăm îndoiala faţă de această ipoteză, deşi ea a 
fost îmbrăţişată de mai mulţi cercetători. Aceştia, însă, îl plasează 
pe Saul în categoria profeţilor extatici fără a avea dovezi explicite 
în relatarea biblică. Purinton are totuşi dreptate într-o privinţă: 
manifestarea extatică, în cazul lui Saul, este de fapt o emblemă a 
meritului, şi nu un semn al inferiorităţii, cum au sugerat unii 
autori, potrivit cărora, nebiim erau caracterizaţi de un statut social 
coborât. 

Contextul evenimentului îl constituie alegerea lui Saul de 
către Dumnezeu pentru funcţia de rege al lui Israel. Deja capitolul 
8 ne introduce într-o atmosferă marcată, pe de o parte, de 
nemulţumirea poporului faţă de fiii lui Samuel şi, pe de altă parte, 
de dorinţa învestirii unui rege, pentru a fi asemenea celorlalte 
popoare din jur. Samuel, deşi rănit de această respingere pe care o 
consideră un atac direct asupra persoanei sale, dizolvă adunarea 
poporului, trimiţând pe fiecare la casa lui. Evoluţia acţiuni rămâne 
                                                 
16 Carl E. Purinton, Christianity and Its Judaic Heritage: An Introduction with Selected 
Sources, New York, Ronald Press, 1961, p. 62 
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în suspensie, iar capitolul 9 îl prezintă brusc pe un anume 
beniamit, numit Chis, despre care aflăm apoi că are un fiu pe 
nume Saul, „tânăr şi frumos, mai frumos decât oricare dintre copiii lui 
Israel” (1 Sam. 9:2). 

Intriga acestui capitol este relativ simplă. Măgăriţele lui 
Chis s-au rătăcit, iar Saul, împreună cu un slujitor, este trimis să le 
caute. După o scurtă rătăcire, cei doi ajung în cetatea în care se 
află văzătorul Samuel. Printr-o alternare a planurilor, aflăm de 
înştiinţarea pe care Dumnezeu i-o dă lui Samuel cu privire la Saul: 
el este viitorul rege al lui Israel. După o serie de ceremonii 
sacrificiale, Samuel îl ia pe Saul deoparte, undeva la marginea 
cetăţii, porunceşte servitorului să se îndepărteze şi îl unge ca rege, 
prevestindu-i apoi ce are să i se întâmple în viitorul apropiat. 

Ar trebui acum, înainte de a ne concentra asupra 
fragmentelor de interes, să punem sub reflector statutul pe care îl 
are Samuel însuşi ca profet. Cu siguranţă că nu este un nabi tipic. 
Deţine în primul rând titlul de roeh, prin aceea că are parte de 
vedenii nocturne, aude glasul lui Yahweh, prezice viitorul şi deţine 
informaţii despre bunurile pierdute ale lui Saul. Mai mult, poate 
obţine o confirmare a voinţei divine ca văzător şi intervine chiar 
de dincolo de mormânt. Din perspectiva evoluţiei funcţiei sale, el 
este un divinator preoţesc sau un veghetor alert la tot ceea ce i se 
face de cunoscut prin intermediul simţurilor sale lăuntrice 
(„vedere” şi „auzire”), ceea ce nu-l face cu necesitate întemeietorul 
nabismului în Israel.17

Întorcându-ne la analiza episodului din 1 Samuel 10, să 
notăm că, după ce Samuel îi prevesteşte lui Saul viitorul imediat şi 
îl înştiinţează de venirea peste el a Duhului care se află peste 
profeţii extatici, la Ghibea, totul se desfăşoară aidoma, până în cele 
                                                 
17 E. O. James, The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient 
Near East and the Eastern Mediterranean, New York, Putnam, 1960, p. 254. 
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mai mici detalii. Apropiaţii lui Saul rămân surprinşi să-l vadă 
printre proroci, dar experienţa, susţine Theodore Robinson, a fost 
atât de marcantă, încât pentru tot restul vieţii sale, în situaţii de 
bine sau de rău, Saul rămâne predispus atacurilor de extaz.18 Fără 
îndoială, Robinson caută să explice crizele ulterioare ale lui Saul, 
dar pune problema în mod eronat. Nimeni dintre contemporanii 
lui Saul n-a crezut că manifestările violente ale regelui lor sunt 
urmare a experienţei extatice iniţiale. 

Ar trebui aici să comentăm şi teza potrivit căreia Saul ar fi 
fost, chiar şi înainte de a deveni rege, un soi de extatic războinic. 
Don Martindale operează o întreită clasificare, în care se regăsesc 
(1) profeţi care folosesc tot felul de tehnici pentru inducerea 
artificială a acestei stări (extatici magici), (2) personaje cu funcţia de 
roeh (extatici „apatici”), care primeau oracolele în solitudine şi (3) 
personaje naţionaliste (extatici războinici), ca de exemplu nazireii. 19

Şi Rudolf Kittel este de părere că entuziaştii religioşi din 
timpul lui Samuel şi Saul au slujit în mod politic cauza lui Yahweh 
şi că, alături de Samuel, au plănuit şi efectuat rebeliunea împotriva 
filistenilor, ceea ce îi face comparabili cu dervişii care predicau 
războiul sfânt în islam. Samuel ar fi dorit să-i folosească în scop 
politic şi ar fi făcut eforturi semnificative ca să elimine elementele 
păgâne din comportamentul lor, pentru a-i câştiga treptat de 
partea lui Yahweh. După câteva generaţii, aceşti dervişi sălbatici  
s-ar fi cristalizat ca grup coerent şi ar fi ajuns să se dedice exclusiv 
slujirii lui Yahweh, trăind o viaţă comunitară cu familiile lor şi 
iniţiindu-i pe oameni în învăţăturile religioase. S-au numit „fiii 
prorocilor” şi s-au adunat în jurul unui „părinte” care era 

                                                 
18 T. H. Robinson, A History of Israel: From the Exodus to the Fall of Jerusalem, 586 
B.C., vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1932, p. 181. 
19 Don Martindale, Social Life and Cultural Change, Princeton, N.J., Van 
Nostrand, 1962, p. 266-267. 
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conducătorul şi stăpânul lor. Aceşti inşi religioşi, care fuseseră sub 
influenţa lui Baal, s-au constituit în nuclee ale reacţiunii împotriva 
lui şi a profeţilor lui.20

După cum lesne se poate observa, în analiza reconstitutivă 
pe care o face savantul german Kittel intră o doză substanţială de 
imaginar. Foarte fantezistă pare mai ales ideea că opresiunea 
filistenilor ar fi cea care a dus la exacerbarea fenomenului extatic, 
deoarece, din punct de vedere strict istoric, evreii au avut parte de 
acelaşi regim de represiune, în general din partea filistenilor, şi în 
timpul Judecătorilor, fără ca aceasta să ducă neapărat la exaltarea 
sentimentului religios ca la începutul epocii monarhice. De altfel, 
manifestări colective extatice sunt consemnate şi pentru perioada 
dinainte de intrarea în Canaan şi venirea în contact cu profetismul 
canaanit păgân, după cum am văzut în prima parte a acestui 
studiu. 

Am menţionat mai sus teza lui Robinson, pentru care Saul 
a fost de la bun început un nabi, o persoană posedată de spiritul lui 
Yahweh şi susceptibilă de a avea atacuri subite de extaz. Autorul 
atrage atenţia asupra unei ambivalenţe din textul biblic: în 1 Sam. 
16:14 se spune că Duhul lui Yahweh se depărtase de Saul şi că un 
duh rău care venea de la Domnul îl chinuia; apoi aflăm că Saul 
încă a mai profeţit, dar frenezia profetică nu-l mai conduce spre 
fapte de vitejie în numele Israelului, ci induce în el o conduită 
trivială. Încercând o lămurire a acestui complex de schimbări, 
Robinson spune: 

„Psihopatologia modernă s-ar putea să aibă o explicaţie 
pentru manifestările propriu-zise ale extazului şi va arăta 
cum, odată ce inspiraţia iniţială dispare, pacientul poate 
ajunge la cealaltă extremă. Dar pentru lumea antică explicaţia 
trebuie să fie teologică, prin aceea că toate stările psihice 

                                                 
20 Rudolf Kittel, Great Men and Movements in Israel, Charlotte A. Knoch & C. D. 
Wright (trad.), New York, Macmillan, 1929, p. 168-169. 
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anormale se datorau acţiunii directe a unei puteri 
supraomeneşti, iar istoricii Israelului – probabil şi Saul însuşi 
– au văzut în schimbarea din el dovada mâniei şi a ostilităţii 
lui Yahweh.”21

Pentru Kittel, Saul era un om cu o natura uşor iritabilă, 
înclinat către extatic, după cum susţine proverbul menţionat. 
Predispoziţia lui spre izbucniri violente şi pasionale ar fi bine 
atestată. Saul era temperamental şi, pe cât de mult îl înălţa 
succesul, pe atât de mult îl descuraja eşecul. Avea o fire colerică, în 
care mânia şi amărăciunea se manifestau nestăpânit, provocând 
izbucniri de mânie sălbatică. Saul avea însă şi un caracter 
flegmatic, fiind adesea incapabil să aplice deciziile luate sau să 
ducă la bun sfârşit acţiunile începute. Iar uneori era melancolic şi 
depresia de care avea parte îi punea pe cei din jur în situaţia de a 
căuta mijloace pentru înveselirea lui.22

Astfel de studii abordează totul dintr-o perspectivă 
psihologizantă, într-o manieră devenită desuetă, dar pe care o 
menţionăm tocmai pentru a vedea gama de interpretări care poate 
fi dată unor astfel de manifestări. 

Dar nu numai interpretarea activităţii lui Saul face obiectul 
unor teze cu valenţe psihologizante. Manifestările colective sunt 
tratate în manieră similară. Unii cercetători consideră că 
entuziasmul era contagios şi îi cuprindea pe martori, 
determinându-i să se alăture exerciţiilor religioase ale grupului 
(muzică şi dans) şi să intre într-o stare de frenezie atât de intensă, 
încât putea ajunge chiar la catalepsie.23

Prezenţa muzicii ar constitui o trăsătură din tipologia 
normală a fenomenelor extatice şi de posedare, asociate foarte 
                                                 
21 T. H. Robinson, op. cit., p. 187. 
22 Rudolf Kittel, op. cit., p. 112. 
23 Henry Preserved Smith, The Religion of Israel: An Historical Study, New York, 
Scribner, 1914, p. 79. 
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strâns cu dansurile rotitoare în numeroase culturi, din Grecia 
antică, Africa modernă ori Sardinia.24

Oricare ar fi explicaţia, autorul biblic notează că Saul a 
devenit într-adevăr un om schimbat. Cercetătorii au afirmat că 
efectul electrizant al întâlnirii l-a făcut pe Saul să-şi piardă 
identitatea, acesta fiind adevăratul înţeles al declaraţiei potrivit 
căreia el este „transformat într-un om diferit”.25 Cei care adoptă o 
astfel de poziţie afirmă că fenomenul era probabil destul de des şi 
că extazul de acest tip sau comportamentul de tip transă se poate 
răspândi într-o comunitate precum o boală.26

Ne vom opri acum asupra semnificaţiei pe care o are 
verbul „a profeţi” în 1 Sam. 10:9-13. Pentru Grotanelli, în 
contextul menţionat, a profeţi nu înseamnă „a face profeţii”, ci 
mai degrabă „a se comporta ca un profet”, adică precum un 
extatic sau un „posedat”, sub motiv că în Vechiul Testament ar 
exista dovezi precise privitoare la relaţia de „posedare” a profeţilor 
de către „Spiritul lui Yahweh”.27

                                                 
24 Cristiano Grottanelli, op. cit., p. 95. 
25 Aubrey R. Johnson, The Cultic Prophet in Ancient Israel, Cardiff, Wales, 
University of Wales Press, 1962, p. 16. 
26 John F. A. Sawyer, Prophecy and the Biblical Prophets, Oxford, Oxford 
University, 1993, p. 10. Autorul face referire la cazul ilustrat de dramaturgul 
Arthur Miller în piesa The Crucible (1952), bazată pe procesul vrăjitoarelor din 
Salem din 1962.  Comparaţia este forţată şi nu-şi are locul, în primul rând 
pentru că în piesa lui Miller este vorba de isteria unor fete care sunt aduse în 
situaţia de a se comporta astfel sub ameninţarea că jocurile lor magice 
adolescentine vor fi dezvăluite. În plus, autorul nu-şi propune să reconstituie 
evenimentele aşa cum s-au desfăşurat ele istoric, ci să critice subtil, dar sever, 
perioada extrem de dură a cercetărilor întreprinse la iniţiativa senatorului 
McCarthy. 
27 Cristiano Grottanelli, Kings & Prophets: Monarchic Power, Inspired Leadership, & 
Sacred Text in Biblical Narrative, New York, Oxford University Press, 1999, p. 
92. 
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E. O. James consideră că, în urma acestei contagiuni, Saul 
ajunge să manifeste simptome extatice din când în când, deşi 
suflul divin l-a părăsit deja şi a coborât asupra succesorului său, 
David.28 Autorul face probabil referire la stările de tulburare 
obsesională ale lui Saul. Totuşi, cum arătam mai sus, interpretarea 
acestor manifestări obsesionale drept reminiscenţe ale unei 
„contagiuni” petrecute cu mult timp înainte este inacceptabilă. 

Din circumstanţele discutate mai sus ia naştere o zicala 
binecunoscută (Saul este printre profeţi?) despre care s-a spus că făcea 
aluzie la statutul social inferior al profeţilor, care erau obiectul 
dispreţului public.29 Potrivit lui Grotanelli, reacţia populară faţă de 
acest eveniment nu este reacţia aşteptată, adică una marcată de 
respect religios, ci dă mai curând glas uimirii de a vedea o 
personalitatea proeminentă precum Saul, amestecându-se şi 
asociindu-se, prin comportamentul său violent, cu acei „copii ai 
nimănui” („Şi cine este tatăl lor?”). 30 Considerăm, alături de 
Purinton, că uimirea reflectată în întrebare nu înseamnă o afirmare 
implicită a statutului social scăzut al profeţilor, ci, mai degrabă, 
comentariul răutăcios al personajului din Ghibea dă glas 
dispreţului faţă de profeţi. Cât despre interpretarea lui Grotanelli, 
ea este marcată, probabil, de sensibilităţile occidentale moderne 
faţă de asemenea manifestări. 

 

1.5. Irezistibila forţă a Duhului (1 Sam. 19:18-24) 
 
Al doilea text care vorbeşte despre interacţiunea regelui 

Saul cu profeţii extatici este considerat de cercetătorii liberali ai 

                                                 
28 E. O. James, op. cit., p. 253. 
29 Aubrey R. Johnson, op. cit., p. 16. 
30 Cristiano Grottanelli, op. cit., p. 92. 
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Bibliei o modificare nefirească a istoriei. Julius Wellhausen, 
exponent al acestei tendinţe, consideră că prezumtiva modificare 
şi corupere a tradiţiei este semnificativă mai ales în cazul 
naraţiunilor în care Samuel este inserat în istoria lui David. Ar 
exista două astfel de inserţii. Una ar fi cea din 1 Sam. 19:18-24, 
care face şi obiectul studiului nostru. 

Coordonatele pasajului sunt simple. David fuge la Rama şi 
apoi pleacă, împreună cu Samuel, la Naiot. Când Saul află vestea, 
trimite pe nişte oameni care să-l aducă pe David, dar aceştia 
întâlnesc o ceată de profeţi, în frunte cu Samuel, şi încep să 
profeţească alături de ei, fără a-şi mai împlini misiunea. Situaţia se 
repetă de două ori, încât Saul decide să se ocupe în mod personal 
de prinderea lui David. 

Din lectura pe care Wellhausen o face textului, Saul ajunge 
să-şi rupă hainele de pe el şi să danseze înaintea lui David şi 
Samuel, singurii spectatori stăpâni pe sine din întreaga desfăşurare 
„bacantică”; apoi Saul cade la pământ şi zace dezgolit acolo toată 
ziua şi toată noaptea.31

Textul este prin urmare suspect, în concepţia autorului 
german. Fuga lui David spre nord este incompatibilă cu realitatea: 

Este perfect evident că David, atunci când a fugit, a fugit în 
mod serios şi s-a îndreptat către Iuda, în loc să se amuze 
fugind mai întâi spre nord; de aceea este un abuz grav asupra 
spiritului profeţiei ideea de a-l face să slujească unor scopuri 
care sunt străine de natura sa şi de a-l transforma într-un 
simplu instrument pentru siguranţa personală a lui David, 
care n-avea în nici un fel nevoie să-l aştepte pe Saul la Rama 
ca să-i joace vreun renghi acolo.32

                                                 
31 Julius Wellhausen, Prolegomena to the History of Ancient Israel, World Pub. Co., 
New York, 1957, p. 267. 
32 Julius Wellhausen, op. cit., p. 267-268. 
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Concluzia lui Wellhausen este că avem de-a face cu o 
„caricatură pioasă” şi că autorul este interesat în principal să redea 
bucuria lui Samuel şi a lui David la vederea spectacolului ruşinos 
oferit de un rege dezbrăcat. 

Wellhausen comentează şi transformarea lui Samuel, 
devenit acum conducător al unei şcoli de profeţi, când anterior 
fusese descris mai degrabă ca o figură solitară. Deşi autorul biblic 
cunoaşte titlul de nabi foarte bine, în 1 Sam. 9:9 nu i-l aplică lui 
Samuel, ci îl foloseşte doar la plural, pentru a-i desemna pe 
„dervişii posedaţi de Yahweh”. Cercetătorul ajunge la concluzia că 
pentru autorul Capitolului 9, nabi are un înţeles diferit de roeh, 
după cum are un înţeles diferit şi de nabi aşa cum este el folosit de 
Isaia sau Ieremia. Prin urmare, distincţiile au o bază istorică, dar  
s-au atenuat abia mai târziu, deci Samuel, văzătorul, nu ar trebui 
degradat la nivelul unui flagelant oarecare. 

Şi acest caz de manifestare profetică extatică de grup 
transmite o imagine destul de fidelă asupra trăsăturilor care îi 
definesc pe aceşti oameni. Nu este lipsit de semnificaţie că acum 
Samuel nu mai este un roeh, ci un nabi. El este membru al unui 
grup organizat. De fapt, este mai mult decât un membru, este 
conducătorul unei cete profetice. Astfel de asociaţii, alcătuite din 
„fiii prorocilor”, au fost o trăsătură obişnuită a profetismului, până 
târziu în perioada monarhică. 

Încercând să surprindă caracteristicile comportamentului 
unui nabi, cercetătorii atrag în general atenţia, pornind de la 
ambele relatări (1 Sam. 10 şi 1 Sam. 19) că tiparul comportamental 
al acestei categorii conţine ceva frenetic, aspect confirmat de 
faptul că forma verbală folosită pentru a o descrie constituie o 
paralelă la cea care înseamnă „a fi cuprins de frenezie”.33

                                                 
33 Aubrey R. Johnson, op. cit., p. 17. 
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Aceste personaje sunt asociate cu nebunia, care, în opinia 
unor cercetători, era privită în Orient, dar nu numai acolo, drept 
marcă a contactului cu lumea spirituală, fie demonică, fie divină. 
Aubrey Johnson susţine că, atunci când nişte nebiim se manifestă 
în acest fel, comportamentul lor nu este doar mimetic, ci se 
datorează, în bună măsură, unei stimulări artificiale menite să 
determine o experienţă anormală, mijlocul de a obţine călăuzirea 
divină în problemele vieţii.34

Johnson este de părere şi că trebuie operată o distincţie 
între „extaz” şi „posedare”, dar nu poate accepta sugestia că 
primul termen, de origine grecească, nu poate fi aplicat unor 
fenomene de tip iudaic (în baza concepţiei ebraice că omul ar fi un 
trup animat mai degrabă decât un suflet întrupat). De fapt, autorul 
susţine că termenul extaz ar trebui folosit pentru a descrie 
ridicarea omului către divin (ca „extensie” a personalităţii umane 
care operează dincolo de conturul trupului), în timp ce termenul 
„posedare” este folosit pentru procesul invers – influxul sau 
influenţa divinului asupra omului (prin ruah-ul lui Yahweh care 
operează ca Personalitate extinsă a Dumnezeirii).35

Fenomenele extatice din cele două situaţii prezentate mai 
sus au fost considerate izbitor de asemănătoare cu cele ale 
adepţilor cultului Marii Mame din Asia Mică sau ale dervişilor din 
ziua de astăzi. Explicaţia pentru o astfel de manifestare entuziastă 
este că manifestanţii se bucură de extazul comuniunii cu 
divinitatea. Exerciţiile „entuziaste” induc o stare de exaltare în 
care spiritul pare să nu mai deţină controlul asupra lui însuşi, sau, 
din perspectiva participanţilor, în care divinitatea ajunge să ia 
controlul asupra închinătorului.36

                                                 
34 Aubrey R. Johnson, op. cit., p. 18. 
35 Aubrey Johnson, op. cit., p. 18. 
36 Henry Preserved Smith, op. cit., p. 124. 
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Totuşi, ipotezele acestea comparatiste supralicitează 
asemănările exterioare ale unor manifestări, fără a merge cu analiza 
în problemele de conţinut. Considerăm că o comparaţie exterioară 
nu ar trebui să fie determinantă pentru stabilirea asemănărilor sau 
a disimilitudinilor între două fenomene. 

 

1.6. Muzică şi profetism la curtea regală 
 
Muzica pare să aibă o importanţă semnificativă în 

stimularea procesului oracular, iar profeţii menţionaţi în 1 Sam. 10 
aveau cu ei patru tipuri de instrumente. Legătura dintre profeţia 
extatică şi muzică pare să fi fost consacrată chiar de regii israeliţi. 
Câteva pasaje din cărţile istorice evreieşti atestă instituţia 
profetului-muzician (1 Cron. 25:1-5): 

David şi căpeteniile oştirii au pus de o parte pentru slujbă pe 
aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun, care proroceau 
întovărăşiţi de arfă, de alăută şi de chimvale. Şi iată numărul 
celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta. Din fiii lui Asaf 
(...), sub cârmuirea lui Asaf, care prorocea după poruncile 
împăratului; Din Iedutun, fiii lui Iedutun (...), sub cârmuirea 
tatălui lor Iedutun, care prorocea cu harfa, ca să laude şi să 
mărească pe Domnul. Din Heman, fiii lui Heman (...), toţi fii 
ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere 
cuvintele Domnului şi să înalţe puterea Lui. 

 Pe unul dintre aceşti funcţionari cultici îl vedem rostind 
efectiv o profeţie în 2 Cron. 20:14, în vremea regelui Iosafat, deci 
la o perioadă de timp relativ îndepărtată de momentul stabilirii 
acestui oficiu.37 Textul biblic relatează: 

Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, 
nevestele şi fiii lor. Atunci Duhul Domnului a venit în 

                                                 
37 Moshe Greenberg, Studies in the Bible and Jewish Thought, Philadelphia, Jewish 
Publication Society, 1995, p. 132. 
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mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul Benaia, 
fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. 

Trecuseră deci câteva generaţii şi funcţia profetică se 
manifesta încă la curtea regală, ceea ce ne oferă o imagine despre 
permanenţa ei în timp. Totuşi, reiese cu claritate că aceste 
manifestări nu sunt orientate spre inducerea unui extaz, ci au ca 
principal scop să dea expresie laudelor în contextul închinării la 
Templu. 

Legătura dintre muzică şi extazul profetic este atestată şi în 
cazul lui Elisei, un profet important al perioadei dinastice, care 
cheamă un cântăreţ, cerere care a fost considerată exprimarea 
intenţiei de a-şi spori percepţia spirituală.38

Considerăm că gestul lui, prezentat în 2 Regi 3:15, are o 
altă semnificaţie. Cei care văd în acţiunea lui o tehnică de inducere 
a extazului nu ţin cont că această cerere este excepţională în raport 
cu modul lui Elisei de a profeţi, în general. Prin urmare, de ce 
Elisei, care altădată este extrem de spontan în mesaje oraculare, 
are acum nevoie de o pregătire? Contextul arată că profeţia era 
cerută de Ioram, fiul lui Ahab, unul dintre cei mai idolatri regi 
israeliţi, de aceea Elisei are iniţial o reacţie de respingere. Elisei, 
succesorul lui Ilie, trebuie să profeţească pentru Ioram, succesorul 
lui Ahab. Cei familiarizaţi cu ciocnirile dure dintre Ilie şi Ahab vor 
înţelege dezgustul lui Elisei în faţa perspectivei de a servi cauza lui 
Ioram. Elisei face o concesie, dar tulburarea din sufletul lui trebuie 
potolită prin muzică. Profetul are nevoie de o dispoziţie propice şi 
nutreşte aşteptarea ca mesajul său să vină într-un context al 
închinării însoţite de muzică. 

 
 

                                                 
38 Egon Wellesz, Ancient and Oriental Music, Londra, Oxford University Press, 
1957, p. 293. 
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1.7. Concluzii 
 

Începuturile nabismului aşa cum le vedem în cartea 1 
Samuel sunt puse de cei mai mulţi cercetători în legătură cu 
profetismul canaanit. Există într-adevăr un elementul extatic care 
constituie un argument puternic în direcţia pe care o urmează în 
fapt cei mai mulţi comentatori sau istorici biblici. Totuşi, trebuie 
să remarcăm că profeţii evrei nu cultivă extazul în mod ritual; 
dimpotrivă, el reprezintă una dintre formele de manifestare la care 
ajung spontan nebiim evrei. Manifestările lor extatice sunt însoţite 
uneori de muzică, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că, în 
concepţia lor, muzica este un element important al închinării. 

Asocierea cu muzica, în cazul profeţilor din vremea lui 
Samuel, nu e deloc întâmplătoare. Instrumentele nu au rolul de a 
induce extazul, ci de a însoţi adorarea în cadrul cultului. Expresia 
închinării poate să fie şi extatică, ceea ce nu înseamnă că se 
urmăreşte extazul pentru ceea ce este el, ca un scop în sine. Cazul 
lui Elisei, care solicită un cântăreţ cu harfa înainte de a rosti 
oracolul, ar părea să contrazică această concluzie. Numai în 
aparenţă, însă. Interpretată dintr-un alt unghi, cererea profetului 
spune ceva despre dorinţa lui de a se pune la dispoziţia lui 
Yahweh într-un context special. Elisei nu aplică o tehnică de 
inducere a extazului profetic, ci porneşte cu aşteptarea ca 
închinarea îmbogăţită prin muzică să constituie cadrul adecvat al 
primirii mesajului divin. Profetul ştie că Yahweh nu trebuie 
întâmpinat oricum, ci într-o atitudine de reverenţă şi adorare. 

Legătura dintre muzică şi profeţie este evidentă atât în 
cazul regelui David, cât şi în cazul leviţilor care proroceau însoţiţi 
de instrumente muzicale. Există deci o legătură strânsă între 
muzică, închinare, profeţie şi extatism, dar, în spaţiul iudaic, relaţia 
dintre aceste elemente rămâne caracterizată de spontaneitate. 


