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DANIEL 9 
25-27

CELE 70 DE SĂPTĂMÂNI



Daniel 9:25

Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea 
poruncii pentru zidirea din nou a 

Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, 
vor trece şapte săptămâni; apoi timp de 
şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi 
gropile vor fi zidite din nou, şi anume în 

vremuri de strâmtorare.



Daniel 9:25 - FIDELA

Să știi de aceea și să înțelegi, că de la 
ieșirea poruncii de a restaura și de a 
construi Ierusalimul până la Mesia 

Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci 
și două de săptămâni; strada va fi 

construită din nou și zidul, chiar în timpuri 
de necaz.



Daniel 9:25,27
25) Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru 

zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor 
trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de 

săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în 
vremuri de strâmtorare. 

27) El va face un legământ trainic cu mulţi timp de o 
săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze 

jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor idoleşti va veni 
unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul 

hotărât.”



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani



Daniel 9:25 - FIDELA

Să știi de aceea și să înțelegi, că de la 
ieșirea poruncii de a restaura și de a 

construi Ierusalimul până la Mesia 
Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci și 

două de săptămâni; strada va fi 
construită din nou și zidul, chiar în 

timpuri de necaz.



Neemia 4:1-2

1) Când a auzit Sanbalat că zidim iarăşi zidul, s-a 
mâniat şi s-a supărat foarte tare. Şi-a bătut joc de 

iudei 
2) şi a zis înaintea fraţilor săi şi înaintea ostaşilor 
Samariei: „La ce lucrează aceşti iudei neputincioşi? 
Oare vor fi lăsaţi să lucreze? Oare vor jertfi? Oare 

vor isprăvi? Oare vor da ei viaţă unor pietre 
înmormântate sub mormane de praf şi arse de foc?”



Neemia 4:4-5

4) Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem 
batjocoriţi! Fă să cadă ocările lor asupra 

capului lor şi dă-i pradă pe un pământ unde să 
fie robi. 

5) Nu le ierta fărădelegea, şi păcatul lor să nu 
fie şters dinaintea Ta; căci au necăjit pe cei 

ce zidesc.”



Neemia 4:6,15,17

6) Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni 
până la jumătate din înălţimea lui. Şi poporul lucra cu 

inimă. 
15) Când au auzit vrăjmaşii noştri că am fost 

înştiinţaţi, Dumnezeu le-a nimicit planul, şi ne-am 
întors cu toţii la zid, fiecare la lucrarea lui. 

17) Cei ce zideau zidul şi cei ce duceau sau încărcau 
poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta ţineau arma.



Neemia 5:14-16
14) Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în ţara 
lui Iuda, de la al douăzecilea an până la al treizeci şi doilea 
an al împăratului Artaxerxe, timp de doisprezece ani, nici eu, 
nici fraţii mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. 
15) Înainte de mine, cei dintâi dregători împovărau poporul şi 

luau de la el pâine şi vin, afară de cei patruzeci de sicli de 
argint; chiar şi slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut aşa, 

din frică de Dumnezeu. 
16) Ba, mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am 

cumpărat niciun ogor, şi toţi slujitorii mei erau la lucru.



Neemia 12:22,27,28
22) Pe vremea lui Eliaşib, lui Ioiada, lui Iohanan şi lui Iadua, 
leviţii, capi de familii, şi preoţii au fost scrişi sub domnia lui 

Darius, persanul. 
27) La sfinţirea zidurilor Ierusalimului au chemat pe leviţi 
din toate locurile în care locuiau şi i-au adus la Ierusalim, ca 
să prăznuiască sfinţirea şi sărbătoarea cu laude şi cântări, 

în sunet de chimvale, lăute şi harpe. 
28) Fiii cântăreţilor s-au strâns din împrejurimile 
Ierusalimului, din satele slujitorilor Templului,



Neemia 12:29,30,43

29) din Bet-Ghilgal şi din ţinutul Ghebei, şi din Azmavet; 
căci cântăreţii îşi zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. 

30) Preoţii şi leviţii s-au curăţat şi au curăţat şi pe 
popor, porţile şi zidul. 

43) În ziua aceea, s-au adus multe jertfe şi a fost mare 
bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină 
de bucurie. Se bucurau şi femeile şi copiii, şi strigătele 

de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe.



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani



Daniel 9:25 - FIDELA

Să știi de aceea și să înțelegi, că de la 
ieșirea poruncii de a restaura și de a 

construi Ierusalimul până la Mesia 
Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci 

și două de săptămâni; strada va fi 
construită din nou și zidul, chiar în timpuri 

de necaz.



7 și 62 de săptămâni

Decretul lui 
Artaxerxes

toamna 
457 î.Hr.

Mesia 
Prințul

toamna 
27 d.Hr.

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni

toamna 
408 î.Hr.

Ierusalimul 
restaurat



7 și 62 de săptămâni
toamna 

457 î.Hr.
toamna 

27 d.Hr.
49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni

toamna 
408 î.Hr.

457 - 49 - 434 = 26
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anul	0	nu	există

3

3

+ = 6



Anul 0

-31
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3 î.Hr.

2 î.Hr.-2

1 î.Hr.

1 d.Hr.

2 d.Hr.

-1

0

1

2

3

NumerotațiaAni reali

3 d.Hr.

Anii erei î.Hr/d.Hr

anul	0	nu	există + 1



Calculul anilor î.Hr. și d.Hr.

457	î.Hr. 1843	d.Hr.2300	ani
+

1

1844	d.Hr.
=

0
d.Hr.î.Hr.

=-



Calculul anilor î.Hr. și d.Hr.

456	î.Hr. 1844	d.Hr.2300	ani
+

1

457	d.Hr.

=

0
d.Hr.î.Hr.

= -



7 și 62 de săptămâni

Decretul lui 
Artaxerxes

toamna 
457 î.Hr.

Mesia 
Prințul

toamna 
27 d.Hr.

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni

toamna 
408 î.Hr.

Ierusalimul 
restaurat



Matei 3:13-17
13) Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat 

de el. 
14) Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu 

botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” 
15) Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să 

împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. 
16) De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa 

aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu 
coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. 

17) Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu 
preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”



Marcu 1:10,11,14,15
10) Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile 
deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. 
11) Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul 
Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea.” 
14) După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi 

propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. 
15) El zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui 

Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în 
Evanghelie.”



Luca 3:21-23

21) După ce a fost botezat tot norodul, a fost 
botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, 

22) şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip 
trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas 
care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi 

găsesc toată plăcerea Mea!” 
23) Isus avea aproape treizeci de ani când a 

început să înveţe pe norod…



Tablele Paștilor ale lui Dionisie

Dionisie Exiguul 
c. 470 - c. 544

• 525 d.Hr. 
   Tabelul cu date de prăznuire a paștelui 
   pentru anii de prăznuire 532–626



Catolicii recunosc că Dionisie a greșit

Papa Benedict  
al XVI-lea 

al 265-lea papă

• De la botez la schimbarea 
la față - (2007)

• De la intrarea în Ierusalim 
la înviere (2011)



Matei 2:1,3,19

1) După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, 
în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi 

din răsărit la Ierusalim 
3) Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a 

tulburat mult; şi tot Ierusalimul s-a tulburat împreună 
cu el. 

19) După ce a murit Irod, un înger al Domnului se 
arată în vis lui Iosif, în Egipt,



Moartea lui Irod

Născut: 73 î.Hr. 
Decedat: 4 î.Hr.



Anul nașterii și botezului lui Isus

Nașterea lui 
Isus

toamna 
4 î.Hr.

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr.

4-30 = 26 d.Hr.
+1

30 de ani



Daniel 9:25 - FIDELA

Să știi de aceea și să înțelegi, că de la 
ieșirea poruncii de a restaura și de a 

construi Ierusalimul până la Mesia 
Prințul vor fi șapte săptămâni și șaizeci 

și două de săptămâni; strada va fi 
construită din nou și zidul, chiar în timpuri 

de necaz.



Daniel 9:26

După aceste şaizeci şi două de 
săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va 

avea nimic. Poporul unui domn care va veni 
va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi 

sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este 
hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, 

şi împreună cu el, şi pustiirile.



Daniel 9:26 - FIDELA
Și după șaizeci și două de săptămâni 
Mesia va fi stârpit, dar nu pentru el 

însuși; și poporul prințului care va veni va 
distruge cetatea și sanctuarul; și 

sfârșitul lor va fi cu un potop și până la 
sfârșitul războiului, pustiiri sunt 

hotărâte.



Dărâmarea Ierusalimului în anul 70 d.Hr.



Daniel 9:27

El va face un legământ trainic cu mulţi 
timp de o săptămână, dar la jumătatea 
săptămânii va face să înceteze jertfa şi 
darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor 

idoleşti va veni unul care pustieşte, până va 
cădea asupra celui pustiit prăpădul 

hotărât.”



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani



Ultima săptămână din cele 70 de săptămâni

3.5 ani

7 ani

3.5 ani

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr. primăvara 

31 d.Hr.

Hristos a 
fost 

răstignit

toamna 
34 d.Hr.



Ioan 2:11-13

11) Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în 
Cana din Galileea. El Şi-a arătat slava Sa, şi ucenicii Lui 

au crezut în El. 
12) După aceea S-a coborât la Capernaum împreună cu 
mama, fraţii şi ucenicii Lui; şi acolo n-au rămas multe 

zile. 
13) Paştile iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la 

Ierusalim.



Isus Hristos la sărbătorile de Paște

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr.

primăvara 
28 d.Hr.

Primul 
Paște 
(Ioan 

2:11-13)



Ioan 4:46,47,54; 5:1
46) Isus S-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse 
apa în vin. În Capernaum era un slujbaş împărătesc al cărui fiu 

era bolnav. 
47) Slujbaşul acesta a aflat că Isus venise din Iudeea în 

Galileea, s-a dus la El şi L-a rugat să vină şi să tămăduiască pe 
fiul lui care era pe moarte. 

54) Acesta este iarăşi al doilea semn făcut de Isus după ce S-a 
întors din Iudeea în Galileea. 

1) După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la 
Ierusalim.



Isus Hristos la sărbătorile de Paște

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr.

primăvara 
28 d.Hr.

Primul 
Paște 
(Ioan 

2:11-13)

primăvara 
29 d.Hr.

Al doilea 
Paște 

(Ioan 5:1)



Ioan 6:3-4

3) Isus S-a suit pe munte şi şedea 
acolo cu ucenicii Săi. 

4) Paştile, praznicul iudeilor, era 
aproape.



Isus Hristos la sărbătorile de Paște

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr.

primăvara 
28 d.Hr.

Primul 
Paște 
(Ioan 

2:11-13)

primăvara 
29 d.Hr.

Al doilea 
Paște 

(Ioan 5:1)

primăvara 
30 d.Hr.

Al treilea 
Paște 
(Ioan 
6:3-4)



Ioan 13:1

Înainte de praznicul Paştilor, Isus, 
ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul 
să plece din lumea aceasta la Tatăl, 
şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau 

în lume, i-a iubit până la capăt.



Isus Hristos la sărbătorile de Paște

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr.

primăvara 
28 d.Hr.

Primul 
Paște 
(Ioan 

2:11-13)

primăvara 
29 d.Hr.

Al doilea 
Paște 

(Ioan 5:1)

primăvara 
30 d.Hr.

Al treilea 
Paște 
(Ioan 
6:3-4)

primăvara 
31 d.Hr.

Al patrulea 
Paște 

(Ioan 13:1)

0,5 ani 1 an 1 an 1 an



Daniel 9:27

El va face un legământ trainic cu mulţi 
timp de o săptămână, dar la jumătatea 
săptămânii va face să înceteze jertfa şi 
darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor 

idoleşti va veni unul care pustieşte, până va 
cădea asupra celui pustiit prăpădul 

hotărât.”



Marcu 14:24

Şi le-a zis: „Acesta este 
sângele Meu, sângele 

legământului celui nou, care 
se varsă pentru mulţi.



Daniel 9:27

El va face un legământ trainic cu mulţi 
timp de o săptămână, dar la jumătatea 
săptămânii va face să înceteze jertfa şi 
darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor 

idoleşti va veni unul care pustieşte, până va 
cădea asupra celui pustiit prăpădul 

hotărât.”



Perdeaua din mijlocul Templului s-a rupt



Ultima săptămână din cele 70 de săptămâni

3.5 ani

7 ani

3.5 ani

Hristos a 
fost 

botezat

toamna 
27 d.Hr. primăvara 

31 d.Hr.

Hristos a 
fost 

răstignit

toamna 
34 d.Hr.



Faptele apostolilor 6:8-11
8) Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne 

mari în norod. 
9) Unii din sinagoga numită a izbăviţilor, a cirinenilor şi a 

alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au 
început o ceartă de vorbe cu Ştefan; 

10) dar nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu 
care vorbea el. 

11) Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit 
rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui 

Dumnezeu.”



Faptele apostolilor 6:12-15
12) Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit 

asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor. 
13) Au scos nişte martori mincinoşi care au zis: „Omul acesta nu 
încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui Locaş Sfânt 

şi împotriva Legii. 
14) În adevăr, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va 

dărâma Locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a 
dat Moise.” 

15) Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa 
lui li s-a arătat ca o faţă de înger.



Faptele apostolilor 7:54-57

54) Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi 
scrâşneau din dinţi împotriva lui. 

55) Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre 
cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare 

la dreapta lui Dumnezeu; 
56) şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului 

stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 
57) Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat 
urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.



Faptele apostolilor 7:58-60

58) L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu 
pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui 

tânăr, numit Saul. 
59) Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi 

zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 
60) Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: 

„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după 
aceste vorbe, a adormit.



Evrei 1:2-3

2) la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul 
pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi 

prin care a făcut şi veacurile. 
3) El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea 
Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul 

puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a 
şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte



Daniel 12:1

În vremea aceea se va scula marele voievod 
Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci 
aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a 

mai fost de când sunt neamurile şi până la 
vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul 
tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit 

scris în carte.



Faptele apostolilor 7:54-57

54) Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi 
scrâşneau din dinţi împotriva lui. 

55) Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre 
cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare 

la dreapta lui Dumnezeu; 
56) şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului 

stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.” 
57) Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat 
urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.



Faptele apostolilor 7:58-60

58) L-au târât afară din cetate şi l-au ucis cu 
pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui 

tânăr, numit Saul. 
59) Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi 

zicea: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 
60) Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: 

„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după 
aceste vorbe, a adormit.



Faptele apostolilor 8:1

Saul se învoise la uciderea lui 
Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o 

mare prigonire împotriva Bisericii din 
Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-
au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale 

Samariei.



Faptele apostolilor 9:16

Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el 
este un vas pe care l-am ales, ca să 

ducă Numele Meu înaintea 
Neamurilor, înaintea împăraţilor şi 

înaintea fiilor lui Israel;



Ultima săptămână din cele 70 de săptămâni

toamna 
34 d.Hr.

1. Ștefan a fost omorât cu pietre

2. Sinedriul iudaic a respins complet 
Evanghelia

3. Evanghelia a fost dată neamurilor

4. Evrei încetează să mai fie poporul 
ales a lui Dumnezeu

5. Hristos începe slujirea Sa ca Mare 
Preot în Sanctuarul ceresc.



Perioada celor 70 de săptămâni

49 de ani 434 de ani

62 de săptămâni7 săptămâni 1 săptămână

7 ani

7 x 7 = 49 
zile profetice 

sau 
ani literali

62 x 7 = 434 
zile profetice 

sau 
ani literali

1 x 7 = 7 
zile profetice 

sau 
ani literali

490 de ani
toamna 

457 î.Hr.
toamna 

34 d.Hr.



Daniel 9:24

Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte 
asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale 

celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, 
până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea 

nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii 
veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi 

prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.



Perioada de 2300 de zile profetice

2300 de ani

490 ani

Începutul slujirii lui 
Hristos în Sanctuarul 

ceresc în a doua încăpere: 
”Sfânta Sfintelor”

70 de spăpt.

toamna 
457 î.Hr.

toamna 
1844 d.Hr.

Decretul lui 
Artaxerxes

1810 ani

toamna 
34 d.Hr.

Închiderea harului pentru poporul iudeu

Evanghelia dată neamurilor

Stefan este ucis cu pietre

508 538 17981260 de ani
1290 de ani

1335 de ani 1843



Perioada de 2300 de zile profetice

2300 de ani

490 ani

Începutul slujirii lui 
Hristos în Sanctuarul 

ceresc în a doua încăpere: 
”Sfânta Sfintelor”

70 de spăpt.

toamna 
457 î.Hr.

toamna 
1844 d.Hr.

1810 ani

toamna 
34 d.Hr.

Începutul slujirii lui 
Hristos în Sanctuarul 

ceresc în prima încăpere: 
”Sfânta”



Daniel 9:27

El va face un legământ trainic cu mulţi 
timp de o săptămână, dar la jumătatea 

săptămânii va face să înceteze jertfa şi 
darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor 
idoleşti va veni unul care pustieşte, până 

va cădea asupra celui pustiit prăpădul 
hotărât.”



Perioada de 2300 de zile profetice

Decretul lui 
Artaxerxes

457 î.Hr. 408 î.Hr. 27 d.Hr. 34 d.Hr. 1844 d.Hr.

Ierusalimul 
reconstruit

Isus a fost 
botezat (uns)

Evanghelia dată 
neamurilor

Curățirea 
Sanctuarului Ceresc

2300 de zile/ani

70 de săptămâni

490 zile/ani

7 de săptămâni 62 de săptămâni 3,5 ani

7 zile/ani 
o săptămână434 zile/ani

49 zile/ani

1810 zile/ani

31 
d.Hr.

3,5 ani


