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1. Precizări terminologice şi metodologice 
Prin prezentul studiu, vom încerca să conturăm linia 

evolutivă a oficiului profetic denumit prin termenul generic nābī. 
Funcţia de nābī va fi analizată mai ales din perspectiva 
componentei extatice pe care ea a inclus-o de timpuriu şi până 
târziu, în perioada exilică. 

Înainte de a aborda efectiv subiectul, se impun câteva 
precizări referitoare la termenul „extaz”, la care vom face apel în 
mod repetat. Se afirmă uneori că pentru manifestările din mediul 
iudaic, termenul de preferat ar fi „posedarea”/„posesia” divină, 
deoarece termenul „extaz” este strâns legat de concepţia grecească 
despre personalitate, ceea ce nu s-ar potrivi cu „psihologia” 
ebraică. Extazul ar presupune ideea că sufletul (psyche) părăseşte 
locuinţa pământească – trupul uman – şi călătoreşte pe alte 
tărâmuri. În contrast cu această concepţie, ebraicul nephesh nu 
poate fi cotat cu un grad de independenţă atât de mare, ci ar fi, 
mai curând, principiul care animă trupul.1

În faţa unor astfel de concepţii, vom menţiona de la bun 
început că nu folosim termenul de „extaz” în sensul lui etimologic, 
ca şi când el ar desemna în principal o părăsire a trupului de către 
suflet, deşi considerăm că, în anumite circumstanţe, această 

 
1 H. Wheeler Robinson, Inspiration and Revelation in the Old Testament, Oxford, 
Clarendon Press, 1946, p. 180. 
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manifestare poate fi subsumată termenului. Mai degrabă, avem în 
vedere alte două accepţiuni ale termenului: (1) starea trăită de o 
fiinţă umană atunci când divinitatea i se revelează în mod 
copleşitor; (2) starea trăită de o fiinţă umană în urma unui 
program spiritual, în urma aplicării unor „tehnici” care caută 
atingerea unirii cu divinul. 

O altă precizare ţine de raportarea la relatările biblice 
privitoare la acele fenomene care pot fi considerate, cel puţin la o 
primă evaluare, „extatice”. De bună seamă, anumite manifestări şi 
practici extatice au constituit parte integrantă a fenomenului 
religios iudaic aşa cum îl găsim consemnat în cărţile Vechiului 
Testament sau în opera unor scriitori elenistici precum Philon din 
Alexandria. Numai că, cercetările moderne au căutat adesea să 
explice fenomenele extatice în termeni medicali sau strict 
psihologici, sfârşind prin a pierde din vedere că ele fac parte din 
domeniul sacrului şi că nu pot fi explicate cu ajutorul unor 
categorii de alt ordin. Articolul de faţă caută să ofere o explicaţie a 
fenomenului extatic asociat profetismului ebraic, dar fără a pica în 
psihologism şi fără a porni de la premisa că putem avea pretenţia 
să ştim cu mult mai bine decât autorii biblici ce li se întâmplă 
personajelor care parcurg o gamă vastă de fenomene pe care 
cititorul modern le priveşte de la bun început cu suspiciune şi 
neîncredere. 

 
2. Dificultatea înţelegerii termenului 
Studierea termenului nābī presupune câteva dificultăţi 

majore, deoarece în VT termenul este folosit pentru a desemna 
persoane sau instituţii pe care astăzi le percepem diferenţiat. 
Această înţelegere diferenţiată nu se datorează evoluţiei diacronice 
a termenului, ci şi diversificării sale sincronice, dat fiind faptul că 
nābī ajunge să fie folosit în aceeaşi perioadă cu mai multe sensuri. 



De la protoprofetismul extatic la profetismul literar târziu 83

  

Totalul ocurenţelor biblice ale termenilor proveniţi de la 
rădăcina lui nābī ajunge la 400. Este vorba, desigur, atât de forme 
substantivale cât şi de forme verbale, care desemnează acţiunea de 
transmitere a mesajului profetic.2 Există şi alţi termeni care sunt 
folosiţi pentru a descrie activitatea profetică şi vom face referire la 
ei în partea de final a studiului. Pentru început, vom trece în 
revistă câteva dintre abordările liberale care au predominat o 
vreme în mediile academice şi care au încercat diferite explicaţii 
privitoare la originea instituţiei profetice evreieşti. 

În principiu, una dintre concluziile la care au ajuns anumiţi 
reprezentanţi ai branşei academice este următoarea: teza potrivit 
căreia profeţii evrei sunt un fenomen religios eminamente unic în 
istoria religioasă a lumii – unici în privinţa caracterului activităţii 
lor – nu mai poate fi susţinută. Aceasta ar trebui să ducă, în opinia 
unora, la recunoaşterea că şi în afara Israelului existau profeţi 
foarte asemănători grupurilor timpurii de profeţi din Vechiul 
Testament.3 Înainte de a sublinia mai multe detalii privitoare la 
această ipoteză, vom zăbovi câteva momente asupra unor 
chestiuni de natură etimologică. 

 
3. Etimologie 
Încercarea de a înţelege sensul unui cuvânt cu ajutorul 

cercetărilor etimologice ascunde câteva capcane foarte periculoase. 
Principalul pericol trebuie asociat cu resorturile imaginaţiei 
nestăvilite a unor cercetători, care ajung uneori la interpretări 
năstruşnice, pe care le propun cu cea mai mare naturaleţe. 

                                                 
2 Louis Jacobs, The Jewish Religion: A Companion, Oxford, Oxford University 
Press, 1995, p. 390. 
3 H. H. Rowley, “Ritual and the Hebrew Prophets” în S.H. Hooke (ed.), Myth, 
Ritual, and Kingship: Essays on the Theory and Practice of Kingship in the Ancient Near 
East and in Israel, Oxford, Clarendon Press, 1958, p. 238. 
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Cu referire la termenul care ne interesează, s-a afirmat, la 
începutul secolului al XX-lea, că profetul din perioada timpurie 
(nābī-ul) era numit aşa deoarece era posedat de divinitatea 
revelaţiei, zeitatea babiloniană Nebo.4

Tot în cercetarea biblică de la începutul secolului al XX-lea 
au fost propuse şi alte ipoteze: (1) nābī fie este înrudit cu un 
cuvânt ebraic care înseamnă a „bolborosi”, (2) fie are o legătură cu 
termenul asirian nabû, care ar avea sensul de „a sfâşia, a conduce 
cu forţa” şi, de aici, „a fi purtat de o frenezie divină”. 5

În primul caz, se face trimitere probabil atât la conţinutul 
nedesluşit al unui mesaj profetic, cât şi la anumite manifestări 
exterioare (apariţia unor spume la gură, în timpul transei 
profetice). În cel de-al doilea caz, se are în vedere metoda de 
primire, respectiv de transmitere a mesajului, ambele însoţite de 
manifestări extatice violente. 

Această concepţie etimologică a fost în general abandonată 
şi mulţi cercetători sunt mai degrabă înclinaţi să urmeze etimologia 
potrivit căreia termenul nābī ar fi legat de verbul „a chema/striga”. 
Adepţii acestei teorii atrag atenţia că în akkadiană verbul nabu 
înseamnă tot „a chema/striga”. Un nābī ar trebui, potrivit acestei 
logici, să desemneze pe omul care strigă, pe cel care are un mesaj 
de transmis.6

În fine, o a treia teorie susţine că sensul cuvântului ar 
trebui să fie considerat mai degrabă pasiv: substantivul nabīu, de 
gen masculin, înseamnă „unul care este chemat”, „unul care a 
primit o vocaţie, care a avut parte de o alegere, care a primit o 
                                                 
4 Henry Preserved Smith, The Religion of Israel: An Historical Study, New York, 
Scribner, 1914, p. 79. 
5 Charles Foster Kent, The Sermons, Epistles and Apocalypses of Israel's Prophets: 
From the Beginning of the Assyrian Period to the End of the Maccabean Struggle, New 
York, C. Scribner's Sons, 1910, p. 9. 
6 Louis Jacobs, op. cit., p. 390. 
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însărcinare”. Ca argument, se atrage atenţia că în ebraică 
substantivele de tip qātīl  (cu succesiunea vocalică de tipul ā - ī) au 
de regulă un înţeles pasiv. Sensul termenului în ebraică pare să 
desemneze, prin urmare, pe cel care a avut parte de o chemare 
divină pentru o anumită misiune sau sarcină.7

Dacă prima ipoteză şi-a pierdut din actualitate, celelalte 
două se află în strânsă concurenţă în studiile de specialitate, 
deoarece ambele corespund rolului profetului. Chiar şi sensul activ 
al formei participiale ebraice, de regulă cotat ca fiind mai puţin 
probabil, face referire la una dintre principalele activităţi ale 
profeţilor israeliţi – anunţarea mesajului divin, indiferent dacă 
acesta este solicitat sau nu. Esenţa unui nābī era însă mai degrabă 
de a acţiona sub imperiul unei chemări sau porunci divine, ceea ce 
favorizează sensul de participiu pasiv. 

În traducerea greacă a Vechiului Testament, termenul cel 
mai des folosit pentru a traduce ebraicul nābī este prophetes, 
considerat de traducători cel mai apropiat de original. Totuşi, 
există diferenţe între modul în care îşi îndeplineau funcţia profeţii 
greci şi nebiim evrei. Mai mult, şi în problema inspiraţiei avem de-a 
face cu diferenţe între lumea greacă sau elenistică şi cea a 
profeţilor biblici, prin urmare traducerea greacă este inadecvată. În 
mod paradoxal, s-a ajuns ca interpretarea termenului nābī să se 
facă prin intermediul conţinutului semantic al termenului grec, 
pătruns în majoritatea limbilor europene, ceea ce reprezintă o 
distorsionare de sens.8

Scurta discuţie despre etimologie are valoare doar pentru a 
ne asigura un fond al analizei. Trebuie să păstrăm în vedere că 
etimologismul poate trimite pe o pistă greşită în procesul de 

                                                 
7 J. Alberto Soggin, Introduction to the Old Testament, from Its Origins to the Closing of 
the Alexandrian Canon, Philadelphia, Westminster Press, 1976, 212. 
8 J. Alberto Soggin, op. cit., p. 212. 
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înţelegere a unui concept. Deseori, sensul de origine al unui 
cuvânt se poate schimba semnificativ, iar utilizarea lui ulterioară 
nu mai reflectă încărcătura semantică de la început. 

 
4. Ipoteze privind originea nabismului evreiesc 
În următoarea secţiune a studiului, vom urmări dinamica 

teoriilor care au fost propuse în scopul explicării originii 
profetismului evreiesc. Vom trece în revistă principalele teorii care 
au apărut încă de la începutul secolului al XX-lea, fără a spera în 
vreun fel la exhaustivitate, dat fiind spaţiul restrâns alocat analizei. 

 
4.1. Ipoteza „canaanită” 
 
Dintre şcolile de gândire biblico-teologice care s-au 

cristalizat în Europa, despre cea germană se poate spune că a dat 
cei mai numeroşi cercetători. Ipoteza originii cannanite a 
nabismului a fost lansată, printre alţii, la sfârşitul secolului al XIX-
lea de savantul german Julius Wellhausen. Una dintre lucrările sale 
fundamentale, Prolegomena zur Geschichte Israels, a apărut la Berlin în 
1882, după ce iniţial fusese publicată sub titlul Geschichte Israels în 
1878. 

Evident, într-o lucrare cu un astfel de titlu, Wellhausen nu 
putea fi direct interesat de problema profetismului. El face doar 
menţiunea că manifestările extatice ale profeţilor din vremea lui 
Samuel nu aveau în ele nimic straniu, deoarece printre canaaniţi 
astfel de nebiim fuseseră de mult timp o privelişte familiară. De 
altfel, ei au continuat să se manifeste în ţară la mult timp după ce 
caracterul lor originar nu le mai era cunoscut evreilor. Israelul ar fi 
împrumutat din practicile popoarelor canaanite într-o asemenea 
măsură, încât până şi cei mai buni membri ai comunităţii au ajuns 



De la protoprofetismul extatic la profetismul literar târziu 87

  

să fie cuprinşi de ele, găsind astfel o supapă pentru frenezia 
refulată a naţiunii.9

Potrivit lui Wellhausen, ruşinea evreilor sub oprimarea 
filistenilor a dus, în primă fază, la o răspândire pe scară largă a 
fenomenului religios. Trupe de entuziaşti extatici se arătau din loc 
în loc şi colindau ţara în acompaniamentul instrumentelor 
muzicale, ca parte a unor procesiuni care adesea degenerau în 
dansuri frenetice. Această contagiune putea să-i cuprindă chiar şi pe 
indivizii cu temperament foarte liniştit.10

Pentru perioada de început a secolului al XX-lea, se 
impune G. Hölscher, cu o lucrare intitulată Die propheten (1914). 
Urmând ipoteza lansată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
Hölscher susţine că extazul caracteristic profetismului israelit se 
întâlneşte doar pe teritoriul Siriei sau al Asiei Mici, încă din 
vremuri vechi. Cercetătorul german susţine chiar că acest tip de 
manifestări nu se găseşte la arabii timpurii sau printre babilonieni 
şi asirieni, prin urmare, el nu putea să fi pătruns în Israel decât 
după descinderea poporului evreu în zona Siria-Asia Mică.11

Rudolf Kittel, unul dintre cei mai reputaţi biblişti germani 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 
XX-lea este de părere că fenomenul extatic din Palestina îşi are 
originea în închinarea adusă lui Baal. Savantul german subliniază 
asemănarea care ar exista între comportamentul profeţilor timpurii 
evrei şi cel al profeţilor lui Baal pe Muntele Carmel. Desigur, el 
recunoaşte că evreii nu se dedau la excesele sângeroase ale 
celorlalte grupuri, dar consideră că manifestările evreilor aveau 
                                                 
9 Julius Wellhausen, Prolegomena to the History of Ancient Israel, New York, World 
Pub. Co., p. 449. 
10 Julius Wellhausen, op. cit., p. 449. 
11 O. Eissfeldt, “The Prophetic Literature”, în H.H. Rowley (ed.), The Old 
Testament and Modern Study: A Generation of Discovery and Research Essays, Oxford, 
Clarendon Press, 1951, p. 135. 
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aceeaşi natură extatică, ei fiind posedaţi de divinitate într-o formă 
mai temperată.12

Aceste două categorii şi-ar avea corespondenţi în extaticii 
frigieni sau coribanţii traci. Un argument ar fi că lui Baal, zeul 
canaanit al fertilităţii, ocrotitorul câmpiilor şi al viilor, îi corespund 
zeul grec Dionysos şi zeul trac Bacchus. De altfel, adaugă el, în 
Grecia şi Tracia închinătorii lor erau oameni extatici.13

Teza lui Kittel este, deci, mai nuanţată, dar fixează originea 
fenomenelor extatice tot pe coasta Canaanului, deşi concede că 
aria de manifestare este mai mare, fără a menţiona explicit zona 
babiloniană, la care probabil face referire. 

Nu numai şcoala germană a susţinut iniţial ipoteza privind 
originea eminamente canaanită a nabismului. Sigmund Mowinckel, 
cercetător de origine norvegiană, a contestat vehement originea 
semitică a instituţiei nābī-ului. În lucrarea sa, Psalmenstudien, vol. 3, 
Kultprophetie und prophetische Psalmen, (1922) al cărei prim capitol a 
fost republicat recent în limba engleză, Mowinckel scria: 

Instituţia nābī-ului nu este de origine israelită autentică, dacă 
prin „israelit” înţelegem ceea ce izvorăşte din perioada 
precanaanită. Acest fapt nu este unanim recunoscut, desigur, 
dar nu trebuie pus la îndoială. Oficiul profetului 
entuziast-orgiastic – care constituie nucleul vechii instituţii 
nābī – reprezintă o apariţie comună în Canaan, Siria şi Asia 
Mică, câtă vreme nu găsim nimic de genul acesta în contexte 
pur semitice.14

                                                 
12 Rudolf Kittel, Great Men and Movements in Israel, Charlotte A. Knoch şi C. D. 
Wright - trad., New York, Macmillan, 1929, p. 167.  
13 Rudolf Kittel, op. cit., p. 167. 
14 Sigmund Mowinckel, The Spirit and the Word: Prophecy and Tradition in Ancient 
Israel, Minneapolis, Augsburg Fortress, 2002, p. 108. Lucrarea The Spirit and the 
Word grupează mai multe materiale ale lui Mowinckel. Această secţiune, 
relevantă pentru studiul nostru, constituie capitolul 11 al cărţii, intitulat “The 
Prophets and the Temple Cult”. 
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Cercetătorul norvegian pare să fie extrem de tranşant în 
afirmaţiile sale şi propune această teză cu multă siguranţă, fără a 
lăsa loc şi pentru eventuale nuanţări. Ca şi pentru alţi autori, 
pentru Mowinckel evoluţia profetismului evreiesc nu poate fi 
judecată în termeni proprii. Pentru a se asigura că cititorul nu mai 
păstrează vreo umbră de îndoială faţă de validitatea acestei teze, 
autorul se simte dator să adauge: 

Argumentele care au fost aduse în favoarea originii israelite a 
instituţiei nābī-ului sunt inutile. S-a susţinut că trebuie să fi 
apărut ca o reacţie împotriva a ceea ce era specific canaanit, 
deoarece un nābī poartă îmbrăcămintea din perioada pustiei. 
Dar haina din păr de cămilă ca atare, ca şi stilul de viaţă 
ascetic, n-ar trebui puse pe seama vieţii în pustie şi a idealului 
nomadic. „Mantaua” magică a nābī-ului ar indica mai degrabă 
un cult orgiastic şi sacrificiile iniţiatice asociate acestuia.”15

Plecând de la aceste premise, pe care le învesteşte cu o 
valoare absolută, autorul trage concluzia că într-o anumită 
perioadă nu se putea face distincţie între nebiim lui Yahweh şi cei 
canaaniţi. Iniţial, nebiim erau reprezentanţii comunităţii captivate 
de extazul freneziei orgiastice la festivalurile cultice şi se umpleau 
de putere divină până la nebunie; abia ulterior legătura lor cu 
templul a devenit una instituţională.16

Întorcându-ne la şcoala germană, să menţionăm că 
„ipoteza canaanită” este preluată şi amplificată de A. Jepsen, într-o 
lucrare intitulată Nabi: soziologische Studien zur alttestamentlichen 
Literatur und Religionsgeschichte, publicată în 1934. Jepsen 
îmbrăţişează, în esenţă, următoarele trei idei: (1) înainte de sosirea 
Israelului în Palestina, nabismul era deja cunoscut în regiune; (2) 
tradiţia veterotestamentară privitoare la perioada precanaanită nu 

                                                 
15 S. Mowinckel, op. cit., p. 108. 
16 S Mowinckel, op. cit., p. 109-110. 
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cunoaşte nimic referitor la nabism; (3) începând cu perioada lui 
Samuel, Israelul are parte de o linie neîntreruptă de nebiim.17 
Jepsen mai susţine că nebiim ar fi fost la început un ordin 
profesional canaanit diferit de ghicitori, văzători sau extaticii 
propriu-zişi, dar ajunge să forţeze textul biblic de o manieră 
inacceptabilă, pentru a-şi valida teoria.18

Continuând pe aceeaşi linie de reconstituire a istoriei 
Israelului, un alt cercetător, de această dată britanic – Theodore H. 
Robinson, susţine că originea profetismului evreiesc este 
canaanită, însă face precizarea că această ipoteză este cea mai 
plauzibilă în contextul informaţiilor existente în perioada 
contemporană lui. Aceste teorii sunt expuse de Robinson mai întâi 
într-un articol intitulat „Baal in Hellas”, publicat în Classical 
Quarterly, în 1917, iar apoi, mai pe larg, în lucrarea Prophecy and 
Prophets in Ancient Israel, publicată în 1923. 

În 1932, T. H. Robinson se alinia încă ferm în spatele 
ipotezei propuse de Hölscher. În opinia lui, chiar dacă trăsătura 
extatică a profeţiei este de sorginte canaanită, scopul entuziaştilor 
era independenţa politică în raport cu popoarele din jur (mai ales 
filistenii). Prezenţa nabismului ar trebui, în concepţia autorului, să 
fie atribuită sincretismului, ca şi în cazul altor spaţii religioase.19

Totuşi, entuziaştii evrei nu erau, potrivit lui Robinson, 
adepţi ai lui Baal, ci ai lui Yahweh, de aceea scopul lor era de a 
colinda ţara şi de a stârni în oameni sentimentul fidelităţii faţă de 
divinitatea ebraică, îndemnându-i la acţiune acolo unde numele ei 
era ameninţat cu dezonoarea. De altfel, continuă autorul, s-ar 
                                                 
17 O. Eissfeldt, loc. cit., în H. H. Rowley (ed.), The Old Testament and Modern 
Study, p. 135. 
18 H. Wheeler Robinson, Inspiration and Revelation in the Old Testament, Oxford, 
Clarendon Press, 1946, p. 176. 
19 Theodore H. Robinson, A History of Israel: From the Exodus to the Fall of 
Jerusalem, 586 B.C., vol. 1, Oxford, Clarendon Press, 1932, p. 179. 
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părea că standardele morale ale acestor entuziaşti nu erau foarte 
înalte, iar statutul lor social era unul scăzut. În mod paradoxal, 
însă, nebiim erau respectaţi şi ascultaţi ca purtători de cuvânt ai lui 
Yahweh. După Robinson, situaţia neobişnuită în care întâlnim un 
grad ridicat de sanctitate combinat cu un standard etic şi social 
scăzut nu ar fi ceva rar în religiile orientale, deci ar trebui să 
credităm această categorie religioasă cu un mare rol în dezvoltarea 
istoriei religioase şi politice a Israelului. De aici se desprinde, 
potrivit cercetătorului englez, concluzia că lor ar trebui să li se 
atribuie una dintre cele mai puternice aspiraţii către independenţă, 
din vremea ocupaţiei filistene, mai ales că însuşi Saul aparţinea 
acestei categorii de profeţi extatici.20

La începutul anilor ’40, ipoteza canaanită avea încă mare 
trecere în cercurile academice. O regăsim la un cercetător danez, 
Johannes Pedersen, care, în lucrarea Israel: Its Life and Culture, 
(1940), atribuie origine canaanită atât mişcării înseşi, cât şi 
practicilor conexe, care amintesc de manifestările dervişilor.21

În sprijinul ipotezei că profetismul evreiesc a fost 
influenţat substanţial de cel canaanit se face, de regulă, referire la 
un document egiptean datat în jurul anului 1100 î.Hr. Documentul 
respectiv, cunoscut sub denumirea de „Scrisoarea lui WenAmon”, 
constituie de fapt un raport asupra vizitei pe care un reprezentant 
al Templului zeului Amon-Ra, de la Karnak, o întreprinde pe 
coasta siriană, mai exact în oraşul Byblos, cu scopul de a obţine 
lemnul necesar construirii unei barje ceremoniale pentru zeul 
egiptean. 22

                                                 
20 Theodore H. Robinson, op. cit., p. 180. 
21 Samuel A. B. Mercer, Extra-Biblical Sources for Hebrew and Jewish History, New 
York, Longmans Green, 1913, p. 139. 
22 Carl E. Purinton, Christianity and Its Judaic Heritage: An Introduction with Selected 
Sources, New York, Ronald Press, 1961, p. 61. 
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Negocierile pe care emisarul egiptean încearcă să le poarte 
cu prinţul sirian sunt la început sterile. În perioada pe care o 
petrece la Curtea de la Byblos, asistă la un ceremonial în timpul 
căruia prinţul fenician aduce jertfe zeilor. În timpul sacrificiului, 
zeitatea se manifestă violent printr-un tânăr din suită, trântindu-l 
la pământ în extaz şi determinându-l să rostească un oracol.23

Prinţul pare să fi considerat că însuşi zeul egiptean Amon 
venise la Byblos, de aceea concede să-i acorde lui WenAmon o 
audienţă şi, după alte negocieri, acesta reuşeşte să obţină mult 
râvnitul lemn de cedru care făcea mândria zonei.24

 
4.2. Ipoteza „mesopotamiană” 
 
O altă ipoteză propusă în mediile academice a căutat să 

explice profetismul evreu prin prisma contextului semitic mai larg 
al acestuia. După descoperirea arhivelor oraşului Mari de pe 
Eufrat (datând din perioada 1700 î.Hr.), cercetătorii au atras 
atenţia asupra a ceea ce ei au considerat a fi paralele importante 
între profetismul babilonian şi cel evreiesc. 

Oraşul antic Mari, căruia îi corespunde acum aşezarea 
siriană modernă Tell Hariri, se afla la răscrucea unor rute 
comerciale importante şi a ajuns la apogeul dezvoltării sale politice 
la începutul celui de-al doilea mileniu, când conducătorul ei, 
Zimrilim, a construit acolo un palat de mari dimensiuni. Arhivele 
palatului, scrise în akkadiană, s-au dovedit o importantă sursă de 
informaţii asupra economiei, istoriei şi organizării sociale din 
perioada respectivă. 

                                                 
23 J. Alberto Soggin, op. cit., p. 213. 
24 G. Ernest Wright, Biblical Archaeology, Philadelphia, Westminster Press, 1957, 
p. 96. 
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Din informaţiile care s-au păstrat, putem să ne formăm o 
imagine destul de clară asupra tehnicilor divinatorii sau profetice 
aflate în uz în epoca respectivă. Arhivarii oficiali consemnează că, 
din când în când, se prezenta la curtea regală un om care venea 
din partea unui anumit zeu şi pretindea că fusese trimis să 
transmită un mesaj suveranului. Mesajele cer în general ca regele 
să facă sacrificii în cinstea zeului care trimite mesajul.25

Există mai mulţi termeni folosiţi pentru cei care transmit 
mesaje regelui. Un prim termen, apilum („cel care dă răspuns”), 
desemnează purtătorul unor mesaje venite de regulă prin 
inspiraţie, şi nu cu ajutorul tehnicilor divinatorii. Profeţii din 
această categorie susţineau că au primit un mesaj de la zeu şi că au 
fost trimişi să-l proclame sub formă orală. Mesagerul se prezenta 
ca urmare a iniţiative zeului, fără să fi fost solicitat în prealabil de 
conducător.26

Alţi termeni folosiţi tot pentru a desemna oficiul profetic 
sunt bārū şi makkū. Un cercetător suedez, A. Haldar, în lucrarea sa 
Associations of Cult Prophets among the Ancient Semites, publicată în 
1945, atrage atenţia asupra acestor două bresle divinatorii din 
Babilonia şi similaritatea lor cu oficiile israeliene. Esenţa funcţiei 
unui bārū era folosirea unor metode de divinaţie, pe când oficiul 
unui makkū avea de-a face cu primirea unor oracole în stare de 
extaz.27

A. Haldar susţine că aceste două oficii profetice au ajuns să 
se suprapună în cele din urmă, ceea ce s-ar fi întâmplat şi cu 
funcţiile de „văzător” şi „profet” din vechiul Israel, pe care el le 
consideră echivalentele celor babiloniene. Prin urmare, Haldar se 

                                                 
25 G. Ernest Wright, op. cit., p. 97. 
26 G. Ernest Wright, op. cit., p. 97. 
27 H. H. Rowley, „Ritual and the Hebrew Prophets” în S. H. Hooke (ed.), 
Myth, Ritual, and Kingship, p. 246. 
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foloseşte de materiale babiloniene pentru a interpreta funcţia 
văzătorilor/profeţilor israeliţi. O astfel de metodă comparativă a 
primit numele de „patternism” (de la englezescul pattern – „model, 
tipar”) şi a început să fie criticată deja la sfârşitul anilor ‘50 şi 
începutul anilor ‘60.28

Totuşi, teoria mesopotamiană a originii profeţiei evreieşti a 
continuat să fie susţinută de anumiţi cercetători. Unul dintre ei, E. 
O. James, concede că văzătorii evrei erau diferiţi de divinatorii 
semitici sau mesopotamieni, prin aceea că erau în principal profeţi 
extatici „de profesie” şi nu descântători mantici, vrăjitori sau 
cercetători ai măruntaielor.29 Totuşi, originea acestor nebiim este 
considerată preisraelită, deoarece ei ar împărtăşi caracteristicile 
esenţiale specifice aşa-numiţilor makkū mesopotamieni, vizionari 
despre care se credea că erau animaţi de o „suflare” oraculară 
divină şi că îşi primeau puterea direct de la zeul cu care se aflau în 
legătură sau ale cărui cuvinte le rosteau.30

Explicaţiile privitoare la makkū sugerează de regulă că 
însăşi denumirea acestui oficiu profetic presupune o condiţie 
extatică asemănătoare fenomenului profeţiei evreieşti. Uneori, şi 
femeile sunt purtătoare ale unor mesaje de acest tip.31

În ciuda asemănărilor identificate de cercetători, Ernest 
Wright consideră că există o diferenţă semnificativă între maniera 
profeţilor evrei de a transmite oracolele lui Yahweh şi profetismul 
babilonian consemnat în arhivele de la Mari, cel puţin din 
perspectiva funcţiei unui apilum: 

                                                 
28 H. H. Rowley, „Ritual and the Hebrew Prophets”, p. 247. 
29 E. O. James, The Ancient Gods: The History and Diffusion of Religion in the Ancient 
Near East and the Eastern Mediterranean, Putnam, New York, 1960, p. 253. 
30 E. O. James, op. cit., p. 254. 
31 S. H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Norman, OK., University of 
Oklahoma Press, 1963, p. 90. 
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În oracolele de la Mari funcţia formală a unui apilum era 
similară cu cea a profetului, dar contextul şi gama de conţinut 
a oracolelor erau mult mai restrânse. Principala preocupare a 
diverşilor zei era să-l facă pe rege să le acorde mai multă 
atenţie lor, templelor lor şi sacrificiilor lor. Erau proferate 
ameninţări ori, dimpotrivă, se făceau promisiuni dacă regele 
dăruia lucrurile materiale dorite. Mulţi profeţi israeliţi erau 
neîndoios preocupaţi de chestiuni minore sau de ordin 
material, dar cei mai mari dintre ei erau instrumentele 
harismatice ale lui Dumnezeu pentru interpretarea intenţiilor 
şi acţiunilor sale în curgerea timpului. Diferenţa esenţială 
dintre cele două tipuri de profetism consta nu în formă, ci în 
credinţa care constituia cadrul de acţiune. Această diferenţă, 
privitoare la credinţă, este cea la care trebuie să ne 
întoarcem.32

O primă concluzie la care ajungem este că nu putem 
identifica în mod cert figuri de acelaşi tip ca nābī-ul evreu în 
societăţile Orientului Apropiat. Desigur, sunt uşor de găsit 
funcţionari religioşi al căror rol seamănă cu cel al nābī-ului, ca în 
Textele de la Mari. Mulţi cercetători au considerat că folosirea 
anumitor tehnici (în general grupate toate în mod confuz sub 
denumirea generică de „extaz”) cu scopul conectării la divin, 
atrage în mod necesar identitatea de esenţă a practicilor 
respective.33

Din păcate, problema posibilelor relaţii dintre profetismul 
de la Mari şi cel specific lumii biblice nu poate fi rezolvat în 
condiţiile cercetării actuale, după cum arată unii cercetători. 
Alberto Soggin, de pildă, consideră că trebuie să fi existat o relaţie 
între strămoşii Israelului şi anumite regiuni periferice ale 
Mesopotamiei. Soggin este de părere că, în ciuda secolelor multe 

                                                 
32 G. Ernest Wright, op. cit., p. 97. 
33 R. J. Coggins, Introducing the Old Testament, Oxford, Oxford University Press, 
1990, p. 67. 
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care separă profeţia de la Mari de profeţia biblică, în timpul cărora 
nu mai există dovezi care să clarifice problema, ar trebui să 
considerăm cel puţin ca ipoteză de lucru ideea unei relaţii, pe care 
doar alte surse o vor explica în viitor.34  

În ceea ce ne priveşte, ne exprimăm îndoiala că o asemenea 
ipoteza ar trebui considerată validă câtă vreme nu există surse care 
să acopere această uriaşă diferenţă de timp, de aceea considerăm 
că trebuie să interpretăm profeţia ebraică în propriii termeni. 

 
4.3. Ipoteza „arabă” 
 
În galeria ipotezelor care încearcă să explice începuturile 

profeţiei evreieşti figurează şi cea referitoare la posibila origine 
arabă a acesteia. Dintre exponenţii timpurii ai acestei teorii îl vom 
aminti pe Charles Foster Kent, potrivit căruia predecesorii direcţi 
ai profeţilor evrei trebuie căutaţi nu între vechii babilonieni sau 
canaaniţi, ci printre strămoşii sau vecinii arabi ai israeliţilor. Viaţa 
de deşert ar fi favorizat dezvoltarea profetului, deoarece marşurile 
lungi şi monotonia vegherii pe timp de noapte duceau la 
contemplaţie. Sentimentul constant al misterului şi al pericolului 
au predispus la credinţa puternică în puterile supranaturale şi la o 
tânjire după siguranţa şi protecţia oferită de ele.35

În esenţă, crede Kent, predispoziţia arabului la starea de 
surescitare mentală şi credinţa dominantă că toate stările psihice 
anormale se datorează influenţei spiritelor sau zeilor a creat o 
atmosferă favorabilă profeţiei. O astfel de intuiţie religioasă 
ascuţită, zelul fanatic şi instinctele poetice foarte dezvoltate ale 

                                                 
34 J. Alberto Soggin, op. cit., p. 215. 
35 Charles Foster Kent, op. cit., p. 6. 
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locuitorilor deşertului ar fi constituit mediul în care au apărut 
profeţi precum Moise, Balaam, Ilie, Amos şi Mohamed.36

Tot în rândul celor care îşi îndreaptă atenţia cu prioritate 
spre spaţiul arab, în încercarea de a găsi rădăcinile fenomenului 
profetic, se numără şi Martin Buber. El este conştient de 
abordările care susţin că profeţia nu s-a dezvoltat decât în vremea 
lui Samuel sau chiar mai târziu, sub influenţa extatismului 
canaanit, dar propune o altă perspectivă asupra situaţiei: 

Această abordare a dezvoltării profeţiei în Israel este 
contrazisă de faptul că dintre cele două elemente („posesia 
Duhului” şi „vederea lucrurilor ascunse”) care au fuzionat în 
ea, cel dintâi nu este în nici un caz limitat la lumea culturală 
siro-feniciană. Într-adevăr, se poate întâlni la arabi, ai căror 
poeţi din vechime vorbeau „cuvinte de posesie daimonică”; 
ai căror asceţi obişnuiau să arunce hainele de pe ei în extazul 
lor, asemenea lui Saul; printre ei, chiar şi astăzi, cunoscătorii 
din triburile de beduini au fost ei înşişi inspiraţi de muzică, 
precum Elisei, iar cei sărmani cu duhul, care sunt consideraţi 
„locuinţe temporare” ale spiritelor bune, aleargă pe uliţele 
satelor îngăimând cuvinte, de parcă ar fi nebiim.”37

Martin Buber susţine că nici al doilea element (abilitatea de 
a „vedea”) nu este străin culturii arabe. Există printre beduini  
aşa-numiţii „maeştri ai tainelor” care în ceasul viziunii îşi acoperă 
feţele şi nu mai folosesc pronumele personal „eu”, ci „tu”, 
deoarece vorbesc în numele spiritelor care li se adresează şi 
preferă să desemneze acest proces de „auzire” cu termenul 
„vedere”.38

 
 

                                                 
36 Charles Foster Kent, op. cit., p. 6. 
37 Martin Buber, Moses, Oxford, East and West Library, 1946, p. 162. 
38 Martin Buber, Moses, p. 162. 
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5. Încercări de armonizare a ipotezelor 
La începutul anilor ’50, perspectiva asupra profeţiei 

evreieşti începe să parcurgă un proces de schimbare. Autorii care 
se hazardează să ofere explicaţii exclusiviste şi definitive ale 
problemei sunt mai rari. De obicei, o discuţie asupra profetismului 
înseamnă implicit trimiteri la contextul babilonian (textele de la 
Mari) şi la Scrisoarea lui WenAmon, despre extaticul de la Byblos, 
într-o încercare de a renunţa la circumscrierea clară a unui anumit 
spaţiu de origine. 

Frederick Grant se mărgineşte să afirme că profeţii VT 
descindeau dintr-o lungă linie ancestrală care merge până la 
divinatorii primitivi (văzătorii - nebiim), care puteau fi găsiţi şi la 
alte popoare semitice, ca de altfel pretutindeni în lumea antică. 
Când oamenii cădeau într-o transă, sau când asupra lor se instituia 
o stare de extaz, sau când „Duhul venea peste ei”, rosteau cuvinte, 
altele decât ale lor.39

Alt cercetător, Harry M. Orlinsky, susţine, într-o lucrare 
publicată în 1954, că, în stadiul timpuriu, profeţii biblici nu ar fi 
fost în esenţă diferiţi de divinatorii răspândiţi pretutindeni în 
Orientul Apropiat, de la Eufrat, până la Nil. Aceşti divinatori, 
organizaţi în bresle cu reguli fixe, se împărţeau în stăpâni şi calfe şi 
lucrau atât în grupuri, cât şi individual.40 În plus, spune autorul, 

Accesele de frenezie sau posedare divină însoţesc profeţia 
biblică în stadiul ei primar, adesea într-un context care 
sugerează existenţa unor grupuri recunoscute de prezicători 

                                                 
39 Frederick C. Grant, An Introduction to New Testament Thought, New York, 
Abingdon-Cokesbury Press,  1950, p. 66. 
40 Harry M. Orlinsky, Ancient Israel, New York, Cornell University Press, 1954, 
p. 143-144. 
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sau văzători care se specializează în invocarea transelor 
isterice.41

Începutul anilor ’60 a adus o încercare de a acomoda şi 
integra într-un sistem coerent toate informaţiile de ordin 
arheologic referitoare la manifestările profetice extatice. Davie 
Napier ar putea constitui un caz tipic de cercetător care caută să 
armonizeze dovezile referitoare la originea profeţiei evreieşti. Pe 
de o parte, el susţine că oficiul profetului ar fi o dezvoltare a 
timpurilor monarhice, influenţat nu doar de instituţia mai veche a 
văzătorului, ci şi de fenomenul canaanit al profeţiei organizate, 
contagioase,42 iar pe de altă parte, autorul afirmă că rădăcinile 
marilor profeţi ai lui Yahweh pătrund chiar mai adânc în cultura 
Orientului Mijlociu antic, despre care citim în textele de la Mari, 
cu o mie de ani înainte de Amos. După aceste informaţii, autorul 
citează părerea lui M. Noth, care consideră că, dincolo de 
asemănările privind forma sau manieră exterioară a profeţiilor din 
aceste două spaţii (babilonian şi israelit), există diferenţe marcate 
în conţinutul mesajelor. Continuând argumentaţia acestuia, Davie 
Napier ajunge la următoarea concluzie: „Antecedentele 
îndepărtate de la Mari, ca şi antecedentele imediate, reprezentate 
de profetismul extatic contagios canaanit, diferă în mod drastic de 
profeţii lui Israel.”43

Ar mai trebui să menţionăm aici şi păreri ale unor autori 
care sunt mai degrabă circumspecţi când vine vorba de stabilirea 
identităţii de origine a profeţiei evreieşti. Carl E. Puriton, de pildă, 
se mărgineşte să afirme că primele menţiuni referitoare la profeţie 
ca mişcare amplă provin din timpul secolului al XI-lea, din 

                                                 
41 Harry M. Orlinsky, op. cit., p. 145. 
42 B. Davie Napier, Song of the Vineyard: A Theological Introduction to the Old 
Testament, New York, Harper & Brothers, 1962, p. 181. 
43 B. Davie Napier, op. cit., p. 183. 
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perioada de instituire a monarhiei israeliene. Autorul consideră că 
1 Sam. 10:5-13 este un pasaj de referinţă, deoarece în el vedem 
profeţia ieşind din obscuritate ca o mişcare „bine organizată şi 
bine disciplinată”, dar cu origini necunoscute.44 Ideea că un grup 
de profeţi coborând de pe înălţime cu instrumente muzicale şi 
prorocind ar constitui realmente o mişcare „bine organizată şi 
bine disciplinată” este contestabilă, cu atât mai mult cu cât 
manifestările în sine par mai curând să facă parte dintr-o suită de 
fenomene aflate în afara controlului participanţilor, deci supuse 
arbitrariului. 

 
6. Nebiim yahwişti versus nebiim păgâni 
Aşa cum am văzut, cei mai mulţi cercetători care susţin 

ipoteza originii canaanite a profetismului evreu purced la 
comparaţii bazate în special pe asemănarea dintre forma exterioară 
a manifestărilor. Credem însă că o asemenea explicaţie 
subestimează starea de conflict endemic dintre profeţii evrei şi cei 
canaaniţi sau dintre cei care se revendică drept slujitori autentici ai 
lui Yahweh şi cei foarte populari în rândul maselor. 

Potenţiala pervertire a profetismului face obiectul unui 
avertisment sever încă din Deut. 13:1-5. Pasajul atrage atenţia 
asupra situaţiei problematice când un profet sau visător ar încerca 
să seducă poporul în închinarea către alţi zei, vestind în prealabil 
un semn sau o minune care ajunge la împlinire. Moise, autorul 
avertismentului, declară că această realizare nu poate constitui un 
argument pentru abandonarea credinţei în Yahweh, ci reprezintă o 
modalitate prin care Dumnezeu testează fidelitatea poporului. 
Profetul sau visătorul care chemă la răzvrătire împotriva lui 
Dumnezeu trebuie pedepsit cu moartea. 

                                                 
44 Carl E. Purinton, op. cit., p. 61. 
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Testarea fidelităţii faţă de poruncile lui Yahweh are loc şi la 
un nivel personal, ca în exemplul din 1 Împăraţi 13. Capitolul 
prezintă pe un nābī care îl minte pe un „om al lui Dumnezeu”, 
invitându-l să se oprească din drum, în condiţiile în care cel dintâi 
primise porunca explicită de a nu devia absolut deloc de la 
misiunea sa. Ca urmare a neascultării sale, „omul lui Dumnezeu” 
este sfâşiat de un leu. S-a încercat o explicare a acestei situaţii 
susţinându-se că nābī-ul era membru al unei ghilde profetice care 
îşi autentifica statutul prin manifestări extatice, iar expresia „omul 
lui Dumnezeu” semnifica slujba unui profet ale cărui afilieri erau 
necunoscute şi a cărui singură carte de vizită era mesajul verbal 
primit de la Dumnezeu, dar neînsoţit de un comportament 
anormal.45 Chiar dacă pasajul în sine nu face obiectul studiului 
nostru, distincţia de mai sus ar trebui probabil luată cu rezerve. 

Oricum, atât pasajul din Deuteronom, care previne asupra 
profeţilor apostaţi şi idolatri, cât şi exemplul testării mesagerului 
lui Dumnezeu de către un nābī autentic sunt în măsură să arate 
exigenţele înalte ale profetismului yahwist. Nu trebuie deci să ne 
surprindă existenţa permanentei rivalităţi între profeţii autentici ai 
lui Yahweh şi profeţii păgâni ai zeităţilor canaanite. De fapt, 
atribuirea unei origini comune celor două tipuri de oficii este 
conjecturală, pentru că lipsesc atestările clare despre atari 
influenţe. 

Ne vom îndrepta acum atenţia asupra celei mai dramatice 
confruntări dintre profetismul yahwist şi profetismul canaanit, aşa 
cum o găsim descrisă în 1 Regi 18:16-40. În acest episod îl găsim 
pe Ilie aruncând o provocare slujitorilor lui Baal. Obiectul acesteia 
este obţinerea unui semn din partea Divinităţii, care este rugată să 
coboare foc din cer peste jertfa uneia dintre cele două tabere – cea 
                                                 
45 John Gray, I & II Kings: A Commentary, Philadelphia, Westminster/ John 
Knox, 1963, p. 300. 
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a profeţilor lui Baal sau cea reprezentată de Ilie. Zeul care îşi va 
dovedi astfel puterea va primi închinarea exclusivă a israeliţilor. 

Contrastul între cele două tabere este evident. Adoratorii 
lui Baal parcurg nişte ritualuri sângeroase, prin realizarea unor 
tăieturi pe propriile corpuri, care, în opinia lui John Gray, 
reprezintă acte de magie imitativă. În numele comunităţii, profeţii 
încearcă să cheme ploaia, prin eliberarea propriului lor sânge, 
văzut ca esenţă a vieţii.46

Acest aspect magic al profeţiei, manifestat în cadrul cultului 
fertilităţii din Canaan, o diferenţiază net de profeţia israelită. 
Caracterul magic al manifestărilor profeţilor păgâni nu se 
întâlneşte la profeţii evrei, aspect trecut cu vederea de cei mai 
mulţi comentatori, inclusiv de John Gray. Acesta crede că se poate 
identifica o componentă magică şi în acţiunile simbolice 
întreprinse de profeţii de la curtea regală - cazul lui Zedechia şi 
coarnele lui de fier. Gray nu pare să observe că profeţii care pun 
în scenă manifestări magic-simbolice sunt tocmai profeţii agreaţi la 
curtea lui Ahab, regele devenit figură emblematică a religiei 
sincretiste promovate în Israel la vremea respectivă. Profeţia lui 
Zedechia nu poate fi considerată normativă pentru profetismul 
yahwist, chiar dacă profetul manifestă pretenţia de a transmite 
mesaje sosite de la Yahweh. Că el nu este un autentic reprezentant 
al lui Yahweh este pus în evidenţă de conflictul cu un alt profet, 
Mica. Acesta din urmă face întotdeauna opinie separată faţă de 
establishment. 

Conflictul permanent pe care îl vedem între profeţii păgâni, 
primiţi favorabil de către Curte, în condiţiile unei degenerări a 
formelor de manifestare religioasă, şi profeţii yahwişti invalidează 
argumentele celor care văd în profetismul israelit un împrumut 
canaanit reconvertit. 
                                                 
46 John Gray, op. cit., p. 350. 
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7. Profeţi timpurii versus profeţi târzii 
Ipoteza originii canaanite a profetismului evreu, amintită 

mai sus, face parte, în cazul lui Sigmund Mowinckel, dintr-o teorie 
mai largă potrivit căreia trebuie să facem o distincţie între 
profetismul entuziast al nebiim timpurii şi contrareacţia profeţilor 
reformatori care i-ar critica sever pe cei din prima categorie. 
Această ipoteză a fost propusă de Mowinckel într-un articol 
intitulat „The ‘Spirit’ and the ‘Word’ in the Pre-exilic Reforming 
Prophets” şi publicat în JBL în anul 1934. Titlul epitomizează 
foarte bine teza care subîntinde întregul demers de cercetarea al 
autorului – pretinsul contrast între profeţii care făceau un titlu de 
glorie din posedarea Duhului (sau posedarea lor de către Duhul) şi 
cei care puneau accent pe forţa cuvântului divin.47 Autorul ajunge 
la concluzia că profeţii reformatori au vrut să evite asocierea 
acţiunilor lor cu spiritul lui Yahweh, deoarece profeţii populari se 
comportau într-o manieră extatică de factură grotescă.48 Într-un 
articol publicat un an mai târziu în Acta Orientalia, intitulat 
„Ecstatic Experience and Rational Elaboration in Old Testament 
Prophecy”, Mowinckel păstrează aceeaşi distincţie între profeţii 
reformatori şi cei populari, dar acceptă că şi în activitatea 
reformatorilor „există un element extatic”, pentru ca în 1937, într-
un „Postscript” al articolului din JBL să declare că nu mai este 
interesat de desluşirea proceselor psihice care au făcut ca o 
anumită experienţă să capete un caracter extatic, deoarece aceasta 
ţine de competenţa psihologului.49

                                                 
47 Sigmund Mowinckel, op. cit., p. 83-85. Articolul lui Mowinckel din JBL 
constituie capitolul 10 din cartea The Spirit and the Word. Cf. n. 12 supra. 
48 O. Eissfeldt, “The Prophetic Literature”, în H. H. Rowley (ed.), The Old 
Testament and Modern Study, p. 140. 
49 O. Eissfeldt, loc. cit., p. 141. 
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Îndrăznim să spunem că Mowinckel face numeroase 
afirmaţii neprobate exegetic, fapt pus în evidenţă prin necesitatea 
reajustării tezelor sale de-a lungul anilor. 

Abordări de dată mai recentă recunosc că înţelegerea 
profeţiei prin prisma a două presupuse componente, una 
nomadică (kāhin) şi una canaanită (nābī) sunt depăşite. Mai mult, 
vechea antiteză dintre profeţii canonici şi profeţii timpurii, în 
termenii entuziasmului şi ai raţionalităţii sau din perspectiva 
Duhului şi a cuvântului, a făcut loc unei noi antiteze care are la 
bază convingerea că profeţii canonici se diferenţiază prin 
ataşamentul lor faţă de yahwismul normativ de la Ierusalim.50

Johannes Lindblom, un alt cercetător din şcoala 
scandinavă, dar de origine suedeză, a ridicat întrebarea dacă 
termenul „extaz” poate fi aplicat profeţilor VT, iar unul dintre 
eseurile sale apărute ca urmare a acestei întrebări, a fost publicat în 
Bertholet Festschrift, în 1950, sub titlul „Einige Grundfragen der 
alttestamentlichen Wissenschaft”. Lindblom trasează o distincţie 
clară între „extazul prin absorbţie”, în care personalitatea se pierde 
într-o fuziune cu Universalul, şi „extazul prin concentrare” care 
presupune o focalizare profundă a sufletului asupra unei singure 
simţiri sau noţiuni şi care scoate din funcţie simţurile exterioare. 
Numai acesta din urmă poate fi aplicat profeţilor.51  

Potrivit lui Lindblom, profetismul evreiesc trebuie înţeles 
global, mai ales prin prisma unui anumit tip de misticism în cadrul 
căruia profetul nu şterge distincţia dintre el şi Yahweh; mesajul său 
indică o concentrare anormală a conştiinţei, o intensificare a 
percepţiei ca parte a unui extaz liniştit.52

                                                 
50 W. Mkcane, “Prophecy and the Prophetic Literature” în G. W. Anderson, 
Tradition and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 165. 
51 O. Eissfeldt, loc. cit., p. 137. 
52 W. Mkcane, loc. cit., p. 167. 
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Prin urmare, extazul constituie o manifestare întâlnită şi în 
perioada clasică a profeţiei (800-550 î.Hr.). Este drept că 
exponenţii acestei perioade au un mesaj cu importante accente 
etice, dar trăsăturile extatice, deşi nu lipsesc, sunt îndepărtate din 
centru către periferia experienţei profetice.53 Se impune 
recunoaşterea faptului că profeţii mari (Isaia, Ieremia, Ezechiel) au 
parte de experienţe neobişnuite, de aceea profetismul clasic 
trebuie considerat o culminare a unei lungi dezvoltări istorice.54

Şi autori de dată mai recentă propun o înţelegere unitară a 
fenomenului profetic. John F. A. Sawyer, de pildă, consideră că 
experienţa mistică sau profetică, fie că o numim extaz, transă sau 
inspiraţie, a fost o trăsătură caracteristică pentru toţi profeţii, iar 
încercările de a distinge o stare primitivă în care extazul era norma, 
în raport cu o etapă aşa-numită „clasică” în care Duhul este mai 
puţin evident, iar extazul este rar, nu sunt justificate de dovezi. 
Autorul recunoaşte că referirile la „Duhul lui Dumnezeu” sunt 
rare în Ieremia, ceea ce nu înseamnă că nu se recunoaşte 
intervenţia acestuia (1:4 et seq.; 15:17; 20:9).55

Louis Jacobs consideră că imaginea care se conturează din 
relatările biblice despre condiţiile premergătoare ascensiunii 
marilor profeţi literari este aceea a cetelor de nebiim, grupaţi 
probabil într-un fel anume în jurul locurilor de închinare şi 
angajaţi în rolul de purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu. Unii 
dintre ei erau profeţi „adevăraţi”, cu rolul de conştiinţă a naţiunii, 
în vreme ce alţii erau „falşi”, deoarece treceau sub tăcere 
exigenţele lui Dumnezeu faţă de popor. Toţi însă par să fi cultivat 
ceva care aduce a stare extatică. Profeţii literari erau negreşit 

                                                 
53 H. Wheeler Robinson, op. cit., p. 174. 
54 H. Wheeler Robinson, op. cit., p. 177. 
55 John F. A. Sawyer, Prophecy and the Biblical Prophets, Oxford, Oxford 
University, 1993, p. 9. 
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diferiţi de nebiim timpurii, dar păstrau anumite trăsături ale acestora 
din urmă.56

O primă concluzie la care ajungem este că termenul 
evreiesc generic pentru profet (nābī) a suferit o evoluţie 
semnificativă de-a lungul timpului. O opinie similară este 
exprimată de Davie Napier, potrivit căruia, pentru perioada 
premonarhică, titlul de profet a fost conferit în mod onorific unor 
personaje precum Avraam, Moise, Aaron, Miriam şi Debora, 
deoarece aceste personaje au avut un rol important în iconomia 
interacţiunii lui Yahweh cu poporul Israel.57

Blenkinsopp se pronunţă în termeni similari asupra 
problemei, adăugând că, într-un sens mai specializat, termenul nābī 
este utilizat pentru a denumi pe titularii celor cincisprezece „cărţi” 
profetice sau cu referire la câteva persoane istorice, ajungând unul 
dintre cele câteva titluri folosite pentru intermediari de diferite 
tipuri care au funcţionat în contexte sociale diferite, inclusiv în 
preajma sanctuarelor şi la curtea regală.58

Deşi suntem de-acord în linii mari cu afirmaţiile lui Napier 
şi Blenkinsopp, care consideră că termenul a ajuns să fie aplicat 
unor personaje semnificative din istoria poporului, considerăm că 
această atribuire nu se face eminamente în mod onorific, fără ca 
personajele respective să fi făcut dovada unor personalităţi de tip 
profetic şi să fi acţionat profetic chiar şi fără a purta, la vremea 
respectivă, titlul de nābī. 

Oricum, trebuie să atragem atenţia că şi personaje anonime 
ajung să poarte acest titlu. În Judecători 6:8 apare un ins obscur, 
creditat, în ciuda anonimităţii sale, cu statutul de profet. În mod cu 

                                                 
56 Louis Jacobs, op. cit., p. 390-391. 
57 Davie Napier, op. cit., p. 184-185. 
58 Joseph Blenkinsopp, Sage, Priest, Prophet: Religious and Intellectual Leadership in 
Ancient Israel, Louisville, KY, Westminster John Knox Press, 1995, p. 2. 
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totul paradoxal, autorul cărţii nu este interesat de numele lui. 
Aceste consideraţii ne îndreptăţesc să credem că atunci când într-
un text apare titlul de profet atribuit cuiva, el nu înseamnă legarea 
unui nume timpuriu de un oficiu târziu, ci constituie expresia 
exterioară a unei legături motivate la un nivel mai profund. 

Mai trebuie să atragem atenţia asupra unui aspect care 
scapă aproape tuturor cercetătorilor care vorbesc despre profetism 
(timpuriu sau târziu). Cei mai mulţi analizează doar ocurenţele 
termenului nābī, dar pierd din vedere că Genesa, Iosua şi 
Judecători vorbesc despre nişte situaţii care implică ideea de 
profetism, fără a menţiona însă oficiul respectiv ca atare. Le vom 
menţiona doar, fără a ne opri asupra lor. În Genesa 25, se 
relatează neliniştea Rebecăi, confruntată cu situaţia în care „copiii 
se băteau în pântecele ei”. Considerând că faptul anunţă ceva 
sumbru pentru relaţiile dintre descendenţii ei, Rebeca „s-a dus să 
întrebe pe Domnul”. Mesajul primit (nu ştim în ce fel) este o 
profeţie după toate canoanele veterotestamentare şi îi confirmă 
presimţirile. Alte pasaje unde întâlnim personaje care au întrebat 
sau nu pe Domnul în legătură cu diverse situaţii sunt Ios. 9:14; 
Jud. 1:1; 20:18; 20:23. Toate acestea se petrec în perioada 
premonarhică, deci înainte de Samuel, şi au o continuitate 
substanţială în toată perioada regalităţii.59

 
8. Alţi termeni din sfera oficiului profetic 
Pentru a avea o imagine completă asupra oficiului profetic, 

ar trebui să avem în vedere că terminologia folosită cu referire la 

                                                 
59 Cazul cel mai interesant rămâne însă cel al Rebecăi. Pentru celelalte, 
explicaţiile pot fi diverse: folosirea celor două pietre Urim şi Tumim etc. 
Totuşi, chiar şi aşa, uneori răspunsurile primite nu sunt de tipul „da” / ”nu”, 
ci conţin indicaţii sau alte precizări, ceea ce duce în final la ipoteza unui 
profetism ebraic specific, cu origini mai adânci decât cele presupus canaanite. 
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oamenii de care se foloseşte Dumnezeu este mult mai 
cuprinzătoare. Printre rolurile asociate profeţiei se numără cel de 
rōeh (văzător), ḥōzeh (vizionar) sau 'îs 'ĕlōhîm (om al lui Dumnezeu). 
În opoziţie cu aceste roluri se află cele opt roluri negative 
inventariate în Deut. 18:10-11 despre care comentatorii de factură 
mai liberală susţin că aparţin de fapt aceluiaşi set ca şi primele şi că 
erau manifestări cunoscute în religia populară.60 Nu sunt date 
argumente solide în favoarea acestei păreri de aceea înclinăm să 
nu-i dăm prea mult credit. 

Înţelegerea corectă a oficiului profeţiei trebuie să ţină 
seamă şi de faptul că sferele semantice ale termenilor folosiţi se 
întrepătrund, după cum şi referenţii acestor noţiuni pot să se 
regăsească într-una şi aceeaşi persoană. Prin urmare, perceperea 
voii lui Dumnezeu care este inclusă în conţinutul termenului rōeh 
(văzător) devine unul dintre aspectele distinctive ale formei 
superioare de profeţie ebraică.61 Medierea voii lui Dumnezeu în 
istorie, într-o formă inteligibilă, şi interpretarea voii divine în 
contextul istoriei şi destinului poporului ca întreg este considerată 
trăsătura distinctivă a profeţiei ebraice, iar extazul profetic, în 
aspectul lui fizic, care poate sau nu să fie prezent, este de ordin 
secundar.62

 
 
 

                                                 
60 Joseph Blenkinsopp, op. cit., p. 124. Autorul porneşte de la premisa că 
Scriptura ebraică este produsul perioadei celui de-Al Doilea Templu şi că 
editorii care au realizat forma finală a textului deuteronomic au vrut de fapt, 
prin această opoziţie, să submineze caracterul sincretic al manifestărilor 
religioase din perioada anterioară sau, mai degrabă, imaginea acestei perioade. 
61 John Gray, op. cit., p. 350. 
62 John Gray, op. cit., p. 351. 
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9. Concluzii 
În urma trecerii în revistă a diverselor ipoteze despre 

originea profetismului evreiesc, devine evident că multe dintre ele 
sunt garnisite din plin cu elemente de imaginar menite să 
suplinească şubrezenia informaţiilor despre alte zone culturale, 
luate adesea ca reper pentru interpretarea situaţiei particulare a 
Israelului antic. Desigur, imaginarul este inevitabil în orice ipoteză 
sau teorie, dar caracterul lui falacios se conturează foarte limpede 
în acest context tocmai ca urmare a numărului mare de explicaţii 
rivale care au fost propuse. 

În plus, în numeroase cazuri, ipotezele cercetătorilor 
servesc drept veritabile paturi procustiene pentru ajustarea unor 
concluzii care ar trebui de fapt desprinse din text în urma unei 
exegeze neconstrânse de anumite presupoziţii inflexibile. 

Cele trei ipoteze mari analizate nu fac dreptate 
profetismului evreiesc, deoarece îl interpretează aproape exclusiv 
din perspectiva manifestărilor exterioare, fără a acorda suficientă 
atenţie conţinutului. 

Profetismul evreiesc are parte, în mod incontestabil, de o 
evoluţie, Dar suntem îndreptăţiţi să credem că rădăcinile lui sunt 
mai vechi decât manifestările extatice ale cetelor de profeţi din 
vremea lui Samuel. Manifestarea profetică de grup din Num. 
11:16-25, de pildă, nu poate fi văzută ca o proiecţie ulterioară a 
unui fenomen târziu, ci ca dovadă a unei vechi tradiţii, potrivit 
căreia oricine poate profeţi dacă este sub inspiraţia Duhului. 

Profetismul evreiesc este caracterizat deci de o 
componentă unică pe care n-o poate revendica nici un alt tip de 
profetism din alte perioade sau spaţii culturale. Anvergura 
mesajelor pe care le proclamă slujitorii lui Yahweh, chiar în faza 
timpurie, depăşeşte adesea sfera problemelor specific evreieşti, 
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vestind evoluţii în care vor fi antrenate naţiuni dintre cele mai 
puternice şi mai temute. 

În faza ei cea mai înaltă, profetismul yahwist face referire la 
planul salvator al lui Dumnezeu pentru întreaga lume, la o 
restaurare universală cu valenţe „cosmice”. Toate aceste trăsături 
eclipsează de departe celelalte tipuri de profetism şi îi conferă nota 
inconfundabilă care l-a consacrat ca fenomen unic în istoria 
dezvoltării credinţelor religioase. 


