
L E C Ț I A  9



DANIEL 9 
1-25

CELE 70 DE SĂPTĂMÂNI



Daniel 9:1-2
1) „În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, 

din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste 
împărăţia haldeilor, 

2) în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut 
din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani 
pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul 
anilor despre care vorbise Domnul către prorocul 

Ieremia.



Daniel 8:1

În anul al treilea al domniei împăratului 
Belșaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, 

afară de cea pe care o avusesem mai 
înainte. 



Anul descris în Daniel 9:1

540 î.Hr.

Primul an  
a lui Belșațar

538 î.Hr.

Al treilea an a lui Belșațar

3 ani mai târziu

Primul an a lui Darius

Vedenia din cap. 8

Evenimentele din cap. 9



Daniel 9:1-2
1) „În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, 

din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste 
împărăţia haldeilor, 

2) în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut 
din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani 
pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul 
anilor despre care vorbise Domnul către prorocul 

Ieremia.



Ieremia 25:12; 29:10
Ieremia 25:12  

Dar, când se vor împlini aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe 
împăratul Babilonului şi pe neamul acela, zice Domnul, pentru 

nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeilor şi o voi preface în nişte 
dărâmături veşnice. 

Ieremia 29:10  
Dar iată ce zice Domnul: „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani 
ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi 
făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta.



Daniel 9:3

Şi mi-am întors faţa spre Domnul 
Dumnezeu ca să-L caut cu 

rugăciune şi cereri, postind în sac 
şi cenuşă.



Daniel 9:4

M-am rugat Domnului Dumnezeului 
meu şi I-am făcut următoarea 

mărturisire: „Doamne Dumnezeule 
mare şi înfricoşat, Tu, care ţii 

legământul şi dai îndurare celor ce Te 
iubesc şi păzesc poruncile Tale!



Daniel 9:5-7
5) Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi 

îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. 
6) N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele 
Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi 

către tot poporul ţării. 
7) Tu, Doamne, eşti drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se 

umple faţa de ruşine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, 
locuitorilor Ierusalimului şi întregului Israel, fie ei aproape, fie 

departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din pricina 
fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine!



Daniel 9:8-11
8) Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, da, nouă, 
împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre şi părinţilor noştri, pentru că 

am păcătuit împotriva Ta! 
9) La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea şi iertarea, căci 

împotriva Lui ne-am răzvrătit! 
10) N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru, ca să urmăm 

legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii; 
11) ci tot Israelul a călcat Legea Ta şi s-a abătut astfel ca să n-

asculte de glasul Tău. De aceea ne-au şi lovit blestemele şi jurămintele 
scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit 

împotriva lui Dumnezeu.



Daniel 9:12-14
12) El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră şi 
împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit şi a adus peste noi o 

mare nenorocire, aşa cum niciodată şi nicăieri sub cer nu s-a mai 
întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. 
13) După cum este scris în Legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a 

venit peste noi; şi noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu 
ne-am întors de la nelegiuirile noastre şi n-am luat aminte la 

adevărul Tău. 
14) De aceea, şi Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste 
noi; căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care 

le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui.



Daniel 9:15-16
15) Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe 

poporul Tău din ţara Egiptului prin mâna Ta cea 
puternică şi Ţi-ai făcut un Nume aşa cum este şi astăzi: noi 

am păcătuit, am săvârşit nelegiuire. 
16) Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia şi 
urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău 
cel sfânt; căci din pricina păcatelor noastre şi din pricina 
nelegiuirilor părinţilor noştri este Ierusalimul şi poporul 

Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară.



Daniel 9:17-19
17) Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea şi cererile 

robului Tău şi, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească faţa 
Ta peste Sfântul Tău Locaş pustiit! 

18) Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochii şi 
priveşte la dărâmăturile noastre şi la cetatea peste care este 
chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi 

aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. 
19) Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează 
şi nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele 

Tău este chemat peste cetatea Ta şi peste poporul Tău!”



Daniel 9:20-21

20) Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam 
păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi 

aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, 
pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu; 

21) pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit 
repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem 
mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se 

aducea jertfa de seară.



1. Interpretarea visului lui 
Nebucadnețar (chipul)

După aceea, i s-a descoperit lui 
Daniel taina într-o vedenie în 

timpul nopţii. Şi Daniel a 
binecuvântat pe Dumnezeul 

cerurilor.

Daniel 2:19



2. Viziunea cu cele 4 fiare

Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul, şi 
vedeniile din capul meu m-au 

înspăimântat. M-am apropiat de unul din 
cei ce stăteau acolo şi l-am rugat să-mi 
dea lămuriri temeinice cu privire la toate 
aceste lucruri. El mi-a vorbit şi mi le-a 

tâlcuit astfel:

Daniel 7:15-16



3. Viziunea cu berbecul, țapul, 
cornul cel mic și cele 2300 de 

seri și dimineți

Şi am auzit un glas de om în mijlocul 
râului Ulai, care a strigat şi a zis: 
„Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia 

aceasta.”

Daniel 8:16



1. Gabriel este prezentat în 
capitolul 8 pe nume pentru prima 

dată în toată cartea lui Daniel

Şi am auzit un glas de om în mijlocul 
râului Ulai, care a strigat şi a zis: 
„Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia 

aceasta.”

Daniel 8:16



2. Lui Gabriel îi se poruncește 
să facă cunoscut lui Daniel, 

vedenia

Şi am auzit un glas de om în mijlocul 
râului Ulai, care a strigat şi a zis: 
„Gabriele, tâlcuieşte-i vedenia 

aceasta.”

Daniel 8:16



3. Gabriel nu și-a încheiat 
misiunea de a explica vedenia 

din capitolul 8

Pe când eu, Daniel, aveam vedenia 
aceasta şi căutam s-o pricep, iată 
că înaintea mea stătea cineva care 

avea înfăţişarea unui om.

Daniel 8:15



Daniel 9:22-23

22) El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi 
mi-a zis: „Daniele, am venit acum să-ţi 

luminez mintea. 
23) Când ai început tu să te rogi, a ieşit 

cuvântul, şi eu vin să ţi-l vestesc; căci tu eşti 
preaiubit şi scump. Ia aminte, dar, la cuvântul 

acesta şi înţelege vedenia!



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.



1) Berbec - Medo-Persia

2) Țap - Grecia

3) Cornul cel mic - Roma (abmele faze)

4) 2300 de seri și dimineți???



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.



Daniel 9:24

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

sfinte,……

נֶחְּתְַ֥ (neḥ·taḵ)

a decupa, a separa, a pune deoparte



Lexiconul Ebraic, Gesenius

	,afară	tăia	a - נֶחְּתְַ֥
a	diviza,	a	împărţi,	
a	hotărî,	a	decreta



Dicționarul Caldeano-Rabinic a lui Stock II

	a	tăia,	a - נֶחְּתְַ֥
tăia	îndepărtând,	a	
tăia	în	bucăţi,	a	

separa,	a	despărţi



Daniel 9:24

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

sfinte,……

Şaptezeci de săptămâni au fost tăiate pentru 
poporului tău şi pentru cetatea ta cea sfîntă,

……



70 de săptămâni sunt tăiate

70 x 7 = 490 de zile

490 de zile

2300 de zile



Daniel 9:24

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

celei sfinte,……

poporului tău = poporul iudeu
cetății tale celei sfinte = Ierusalimul



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.



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.



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.



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.



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.



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.



Exodul 40:9-10

9) Să iei untdelemnul pentru ungere, să ungi 
cu el Cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l 
sfinţeşti, cu toate uneltele lui; şi va fi 

sfânt. 
10) Să ungi altarul pentru arderile de tot şi 
toate uneltele lui şi să sfinţeşti altarul; şi 

altarul va fi preasfânt.



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.



70 de săptămâni sunt tăiate

2300 de zile

490 de zile

Începutul slujirii lui 
Hristos în Sanctuarul 

ceresc în prima 
încăpere: ”Sfânta”

Începutul slujirii lui 
Hristos în Sanctuarul 

ceresc în a doua încăpere: 
”Sfânta Sfintelor”

70 de spăpt.

???



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. 
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. 
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.”



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.



Posibilele porunci pentru zidirea Ierusalimului

1. Decretul lui Cir - 536 î.Hr. (Ezra 1:1-4)

2. Decretul lui Dariu - 519 î.Hr. (Ezra 6:1-12)

3. Decretul lui Artaxerxes - 457 î.Hr. (Ezra 7)

4. Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxes  
- 444 î.Hr. (Neemia 2) 



Ezra 1:1-2
1) În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să 

se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui 
Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul 

perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris 
vestirea aceasta în toată împărăţia lui: 

2) „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul 
Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului 

şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în 
Iuda.



Ezra 1:3-4

3) Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui să 
fie cu el, şi să se suie la Ierusalim în Iuda, şi să zidească 

acolo Casa Domnului Dumnezeului lui Israel! El este 
adevăratul Dumnezeu, care locuieşte la Ierusalim.  
4) Oriunde locuiesc rămăşiţe din poporul Domnului, 

oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere şi vite, 
pe lângă daruri de bunăvoie, pentru Casa lui Dumnezeu, 

care este la Ierusalim!”



Ezra 2:1,64,65
1) Iată oamenii din ţară care s-au întors din 

robie, şi anume aceia pe care îi luase 
Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la 

Babilon şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, 
fiecare în cetatea lui. 

64) Toată adunarea era de patruzeci şi două de 
mii trei sute şaizeci de inşi,  

65) afară de robii şi roabele lor, în număr de 
şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei 
se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.

Cir 
536 î.Hr.



Ezra 3:1-2

1) Când a venit luna a şaptea, copiii lui Israel erau în 
cetăţile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om 

la Ierusalim.  
2) Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi, preoţii, şi 

Zorobabel, fiul lui Şealtiel, cu fraţii săi s-au sculat şi 
au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă 
pe el arderi de tot, după cum este scris în Legea lui 

Moise, omul lui Dumnezeu.



Ezra 3:6,8,10
6) Din cea dintâi zi a lunii a şaptea au început să aducă Domnului 

arderi de tot. Însă temeliile Templului Domnului nu erau încă puse.  
8) În al doilea an de la venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, 
în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, cu 
ceilalţi fraţi ai lor, preoţi şi leviţi, şi toţi cei ce se întorseseră din 
robie la Ierusalim s-au pus pe lucru şi au însărcinat pe leviţii de la 
douăzeci de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor Casei Domnului. 
10) Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au aşezat 

pe preoţi în veşminte, cu trâmbiţe, şi pe leviţi, fiii lui Asaf, cu 
chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David, împăratul 

lui Israel.



Ezra 4:1-5
1) Vrăjmaşii lui Iuda şi Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un Templu Domnului 

Dumnezeului lui Israel.  
2) Au venit la Zorobabel şi la capii de familii şi le-au zis: „Să zidim şi noi cu voi; căci şi 
noi chemăm ca şi voi pe Dumnezeul vostru şi-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon, 

împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 
3) Dar Zorobabel, Iosua şi ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu se 
cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru; ci noi singuri o vom zidi 

Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul 
perşilor.” 

4) Atunci oamenii ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l 
împiedice să zidească 

5) şi au mituit cu preţ de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Aşa a fost 
tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perşilor, până la domnia lui Darius, împăratul 

perşilor.



Decretul lui Cir din 536 î.Hr.

490 de ani

Decretul lui 
Cir

Începutul 
Erei 

creștină

536 î.Hr. 46 î.Hr.

Sfârșitul 
celor 70 
de săpt.

1 d.Hr.

70 săptămâni



Posibilele porunci pentru zidirea Ierusalimului

1. Decretul lui Cir - 536 î.Hr. (Ezra 1:1-4)

2. Decretul lui Dariu - 519 î.Hr. (Ezra 6:1-12)

3. Decretul lui Artaxerxes - 457 î.Hr. (Ezra 7)

4. Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxes  
- 444 î.Hr. (Neemia 2) 



Ezra 6:1-3
1) Atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă 

cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau vistieriile în 
Babilon. 

2) Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe 
care era scrisă această aducere aminte: 

3) „În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus 
a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din 
Ierusalim: „Casa să fie zidită iarăşi, ca să fie un loc unde să 

se aducă jertfe şi să aibă temelii tari…..



Ezra 6:6-8
6) Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de Râu, Şetar-Boznai 
şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo 

de Râu, depărtaţi-vă de locul acesta. 
7) Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui 

Dumnezeu; dregătorul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o 
zidească iarăşi pe locul unde era. 

8) Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de 
făcut faţă de aceşti bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea 

acestei Case a lui Dumnezeu:….



Ezra 6:13,15

13) Tatnai, dregătorul de dincoace de Râu, 
Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au 

împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a 
trimis-o împăratul Darius. 

15) Casa a fost isprăvită în ziua a treia a 
lunii Adar, în al şaselea an al domniei 

împăratului Darius.



Decretul lui Dariu I din 519 î.Hr.

490 de ani

Decretul lui 
Dariu 

(Hystapses)

Începutul 
Erei 

creștină

519 î.Hr. 29 î.Hr.

Sfârșitul 
celor 70 
de săpt.

1 d.Hr.

70 săptămâni



Posibilele porunci pentru zidirea Ierusalimului

1. Decretul lui Cir - 536 î.Hr. (Ezra 1:1-4)

2. Decretul lui Dariu - 519 î.Hr. (Ezra 6:1-12)

3. Decretul lui Artaxerxe - 457 î.Hr. (Ezra 7)

4. Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxes  
- 444 î.Hr. (Neemia 2) 



Ezra 7:1,6,7
1)  După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, 

împăratul perşilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia,… 
6) Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit în 
Legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi, 

fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, 
împăratul i-a dat tot ce ceruse. 

7) Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din leviţi, din 
cântăreţi, din uşieri şi din slujitorii Templului au venit şi ei 
la Ierusalim, în al şaptelea an al împăratului Artaxerxe.



Ezra 7:8-11
8)  Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al şaptelea al 

împăratului. 
9) Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim 
în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste 

el. 
10) Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea 

Domnului, şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi 
poruncile. 

11) Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi 
cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la 

Israel:



Ezra 8:32-34,36
32)  Am ajuns la Ierusalim şi ne-am odihnit acolo trei zile. 

33)  În ziua a patra, am cântărit în Casa Dumnezeului 
nostru argintul, aurul şi vasele, pe care le-am încredinţat lui 

Meremot, fiul lui Urie, preotul…. 
34) Fiind cercetate toate după număr şi greutate, au pus 

atunci în scris greutatea tuturor. 
36)  Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului 

şi cârmuitorilor de dincoace de Râu, care au ajutat pe 
popor şi Casa lui Dumnezeu.



Ezra 7:8

Artaxerxes 
464 î.Hr. 464 - 7 = 457 î.Hr.

Ezra a venit la Ierusalim în a 
cincea lună a anului al 
şaptelea al împăratului.



Canonul împăraților - de Ptolomeu

Claudius  
Ptolomeu

Canonul împăraților a fost o listă datată 
de regi folosită de astronomii vechi ca 
mijloc convențional pentru fenomenele 

astronomice, cum ar fi eclipsele. Canonul a 
fost păstrat de astronomul Claudius 

Ptolemeu și este astfel cunoscut uneori ca 
Canonul lui Ptolemeu. Este una dintre 
cele mai importante baze pentru 
cunoașterea cronologiei antice.



Împărații Medo-Persiei: 538 - 332 î.Hr.

Claudius  
Ptolomeu

Artaxerxes I: 464-424 î.H. 

464 - 7 = 457 î.Hr.



Ezra 7:13-16
13) Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din 
preoţii şi din leviţii lui care se află în împărăţia mea şi care vor să plece 

cu tine la Ierusalim. 
14) Tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici ai lui să cercetezi 
în Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale, 

15) şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au 
dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă este la 

Ierusalim,  
16) tot argintul şi aurul pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului şi 

darurile de bunăvoie făcute de popor şi preoţi pentru Casa Dumnezeului 
lor la Ierusalim.



Ezra 7:25-26

25) Şi tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe 
care o ai, pune judecători şi dregători care să facă 
dreptate la tot poporul de dincolo de Râu, tuturor 

celor ce cunosc legile Dumnezeului tău; şi fă-le 
cunoscut celor ce nu le cunosc. 

26) Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului 
tău şi legea împăratului să fie osândit la moarte, la 

surghiun, la o gloabă sau la temniţă.”



Ezra 9:7-9 (FIDELA)
7) Din zilele părinților noștri am fost într-o mare fărădelege până în această 

zi; și din cauza nelegiuirilor noastre am fost noi, împărații noștri și preoții 
noștri, dați în mâna împăraților țărilor, sabiei, captivității, și prăzii, și rușinii 

feței, precum este în această zi. 
8) Și acum pentru scurt timp s-a arătat har de la DOMNUL Dumnezeul 

nostru, pentru a ne lăsa o rămășiță să scape și să ne dea un piron în locul său 
sfânt, ca Dumnezeul nostru să ne lumineze ochii și să ne dea puțină înviorare în 

robia noastră. 
9) Pentru că noi eram robi; totuși Dumnezeul nostru nu ne-a părăsit în robia 

noastră, ci și-a întins milă spre noi înaintea feței împăraților Persiei, pentru a 
ne da înviorare, ca să ridicăm casa Dumnezeului nostru și să reparăm 

pustiirile ei și să ne dea un zid în Iuda și în Ierusalim.



Decretul lui Artaxerxes din 457 î.Hr.

490 de ani

Decretul lui 
Artaxerxes

Începutul 
Erei 

creștină

457 î.Hr.
1 d.Hr.

Sfârșitul 
celor 70 
de săpt.

34 d.Hr.



Posibilele porunci pentru zidirea Ierusalimului

1. Decretul lui Cir - 536 î.Hr. (Ezra 1:1-4)

2. Decretul lui Dariu - 519 î.Hr. (Ezra 6:1-12)

3. Decretul lui Artaxerxe - 457 î.Hr. (Ezra 7)

4. Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxes  
- 444 î.Hr. (Neemia 2) 



Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxe

1. Însărcinarea lui Neemia a fost doar verbală -
(Neemia 2)

2. Lucrarea sa a fost îndeplinită în doar 52 de zile -  
(Neemia 6:15)

3. Perioada de 70 de săptămâni iese dincolo de 
perioada când Mesia a fost uns (botezul 27 d.Hr.)



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;…



Posibilele porunci pentru zidirea Ierusalimului

1. Decretul lui Cir - 536 î.Hr. (Ezra 1:1-4)

2. Decretul lui Dariu - 519 î.Hr. (Ezra 6:1-12)

3. Decretul lui Artaxerxe - 457 î.Hr. (Ezra 7)

4. Însărcinarea lui Neemia de către Artaxerxes  
- 444 î.Hr. (Neemia 2) 



Rezumat la lecția de azi

2300 de zile457 î.Hr.

70 de spăpt.

490 de zile


