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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 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



DANIEL 10
ULTIMA VIZIUNE 

A LUI DANIEL



Prima vedenie 

Daniel 2



A doua vedenie 

Daniel 7



A treia vedenie 

Daniel 8



A patra vedenie 

Daniel 9



A cincea vedenie 

Daniel 10-12



Daniel 10:1

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul 
Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, 
numit Beltșaţar. Cuvântul acesta, care este 
adevărat, vestește o mare nenorocire. El a 
fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a 

priceput vedenia.



Anul descris în Daniel 10:1

540 î.Hr.

Primul an a lui Belșațar

538 î.Hr.

Al treilea an a lui Belșațar

Primul an a lui Darius

Vedenia din cap. 8

Vedenia din cap. 9

534 î.Hr.

Al treilea an a lui Cir

Vedenia din cap. 10-12Vedenia din cap. 7

536 î.Hr.

Primul an a lui Cir



Daniel 10:1

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul 
Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, 
numit Beltșaţar. Cuvântul acesta, care este 
adevărat, vestește o mare nenorocire. El a 
fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a 

priceput vedenia.



Daniel 10:1 - FIDELA

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul 
Persiei, un lucru i-a fost revelat lui 

Daniel, celui ce i s-a pus numele 
Belteșațar; și lucrul era adevărat, dar 

timpul rânduit a fost lung și el a înțeles 
lucrul și a avut înțelegerea viziunii.



Daniel 10:2-3

2) În vremea aceea, eu, Daniel, trei 
săptămâni am fost în jale.  

3) N-am mâncat deloc bucate alese, nu 
mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și 

nici nu m-am uns deloc, până s-au 
împlinit cele trei săptămâni.



Psalmul 23:5

Tu îmi întinzi masa în faţa 
potrivnicilor mei, îmi ungi 

capul cu untdelemn și paharul 
meu este plin de dă peste el.



Luca 7:44-46

 44) Apoi S-a întors spre femeie și a zis lui Simon: 
„Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu 

Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea Mi-a 
stropit picioarele cu lacrimile ei și Mi le-a șters cu 

părul capului ei. 45) Tu nu Mi-ai dat sărutare, dar ea, 
de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute 

picioarele. 46) Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; 
dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.



2 Samuel 14:1-2

1) Ioab, fiul Ţeruiei, a băgat de seamă că 
inima împăratului era aprinsă de dor după 
Absalom. 2) A trimis să aducă din Tecoa o 

femeie iscusită și i-a zis: „Fă-te că plângi și 
îmbracă-te în haine de jale; nu te unge cu 
untdelemn și fii ca o femeie care de multă 

vreme plânge după un mort.



Daniel 10:2-3

2) În vremea aceea, eu, Daniel, trei 
săptămâni am fost în jale.  

3) N-am mâncat deloc bucate alese, nu 
mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și 

nici nu m-am uns deloc, până s-au 
împlinit cele trei săptămâni.



Daniel 10:4-6
4) În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul 

râului celui mare, care este Hidechel (Tigru).  
5) Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un 

om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu 
de aur din Ufaz.  

6) Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea 
ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc, dar 

braţele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și 
glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.



Unirea râurilor Tigru și Eufrat



Daniel 10:4-6
4) În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul 

râului celui mare, care este Hidechel (Tigru).  
5) Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un 

om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu 
de aur din Ufaz.  

6) Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea 
ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc, dar 

braţele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și 
glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.



Apocalipsa 1:14-15

14) Capul și părul Lui erau albe ca lâna 
albă, ca zăpada, ochii Lui erau ca para 

focului,  
15) picioarele Lui erau ca arama aprinsă 
și arsă într-un cuptor și glasul Lui era ca 

vuietul unor ape mari.



Daniel 10:4-6
4) În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul 

râului celui mare, care este Hidechel (Tigru).  
5) Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un 

om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu 
de aur din Ufaz.  

6) Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea 
ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc, dar 

braţele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și 
glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.



Review & Herald 8 februarie, 1881

Nu mai puțin un personaj decât Fiul lui Dumnezeu a 
apărut lui Daniel. Această descriere este similară cu 
cea oferită de Ioan când Hristos i s-a descoperit pe 
Insula Patmos. Domnul nostru vine acum cu încă un 
mesager ceresc pentru a învăța pe Daniel ce va avea 

loc în zilele din urmă. Această cunoaștere a fost 
dată lui Daniel și înregistrată de inspirație pentru 

noi, asupra căruia au venit sfârșitul lumii.



Daniel 10:7-9

7) Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care 
erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucaţi de o 
mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă!  

8) Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. 
Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-

a sluţit și am pierdut orice vlagă.  
9) Am auzit glasul cuvintelor lui și, pe când auzeam glasul 

cuvintelor lui, am căzut leșinat cu faţa la pământ.



Faptele apostolilor 9:3-7
3) Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o 
lumină din cer în jurul lui. 4) El a căzut la pământ și a auzit un 
glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” 5) 

„Cine ești Tu, Doamne?” a răspuns el. Și Domnul a zis: „Eu sunt 
Isus, pe care-L prigonești. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu 

piciorul într-un ţepuș.” 6) Tremurând și plin de frică, el a zis: 
„Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în 
cetate și ţi se va spune ce trebuie să faci.” 7) Oamenii care-l 
însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar 

nu vedeau pe nimeni.



Daniel 10:10-12
10) Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe 

genunchii și mâinile mele.  
11) Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare 

aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în 
picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După 

ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.  
12) El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele 

tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima 
ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și 

tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!



Daniel 9:21

pe când vorbeam eu încă în rugăciunea 
mea, a venit repede în zbor, iute, omul 
Gavril, pe care-l văzusem mai înainte 

într-o vedenie și m-a atins în clipa când 
se aducea jertfa de seară.



Daniel 10:10-12
10) Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe 

genunchii și mâinile mele.  
11) Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare 

aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în 
picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După 

ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.  
12) El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele 

tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima 
ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și 

tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!



Daniel 9:23

Când ai început tu să te rogi, a ieșit 
cuvântul, și eu vin să ţi-l vestesc; căci 
tu ești preaiubit și scump. Ia aminte 

dar la cuvântul acesta și înţelege 
vedenia!



Daniel 10:10-12
10) Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe 

genunchii și mâinile mele.  
11) Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare 

aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în 
picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După 

ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.  
12) El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele 

tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima 
ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și 

tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!



Apocalipsa 1:1

Descoperirea lui Isus Hristos, pe care 
I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate 
robilor Săi lucrurile care au să se 
întâmple în curând. Și le-a făcut-o 

cunoscută trimiţând prin îngerul Său la 
robul Său Ioan, 



Daniel 10:10-12
10) Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe 

genunchii și mâinile mele.  
11) Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare 

aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum și stai în 
picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine!” După 

ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.  
12) El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele 

tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima 
ca să înţelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și 

tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!



Daniel 10:13

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a 
stat împotrivă douăzeci și una de zile, și 

iată că Mihail, una din căpeteniile cele 
mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am 

ieșit biruitor acolo, lângă împăraţii 
Persiei.



Daniel 10:12

El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! 
Căci cuvintele tale au fost ascultate din 
cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să 

înţelegi și să te smerești înaintea 
Dumnezeului tău, și tocmai din pricina 

cuvintelor tale vin eu acum!



Daniel 10:13

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a 
stat împotrivă douăzeci și una de zile, și 

iată că Mihail, una din căpeteniile cele 
mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am 

ieșit biruitor acolo, lângă împăraţii 
Persiei.



Împăratul Cir



Daniel 10:13

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a 
stat împotrivă douăzeci și una de zile, și 

iată că Mihail, una din căpeteniile cele 
mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am 

ieșit biruitor acolo, lângă împăraţii 
Persiei.



Semnificația numelui ”Mihail”

Mikha’el (ִמיכָאֵל)

Cel care este ca Dumnezeu



Iuda 9

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea 
diavolului și se certa cu el pentru trupul 

lui Moise, n-a îndrăznit să rostească 
împotriva lui o judecată de ocară, ci doar 

a zis: „Domnul să te mustre!”



Ioan 5:26-29

26) Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot așa a 
dat și Fiului să aibă viaţa în Sine. 27) Și I-a dat 

putere să judece, întrucât este Fiu al omului. 28) Nu 
vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul 

când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui 29) 
și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor 
învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia 

pentru judecată.



1 Tesalonicei 4:16

Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, 
cu glasul unui arhanghel și cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va 

coborî din cer și întâi vor învia cei 
morţi în Hristos.



Apocalipsa 12:7-9

7) Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui 
s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-
au luptat și ei, 8) dar n-au putut birui; și locul lor 
nu li s-a mai găsit în cer. 9) Și balaurul cel mare, 
șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela 

care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ 
și împreună cu el au fost aruncaţi și îngerii lui.



Daniel 10:14

Acum vin să-ţi fac cunoscut ce 
are să se întâmple poporului tău în 
vremurile de apoi, căci vedenia 

este cu privire tot la acele 
vremuri îndepărtate.”



Daniel 10:15-17
15) Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat 

ochii în pământ și am tăcut.  
16) Și iată că cineva care avea înfăţișarea copiilor 

oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am 
vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea: „Domnul meu, 
vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice 

putere!  
17) Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului 
meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nici suflare!”



Daniel 10:18-19

18) Atunci, cel ce avea înfăţișarea unui om 
m-a atins din nou și m-a întărit.  

19) Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om 
preaiubit! Pace ţie! Fii tare și cu inimă!” Și, pe 
când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am 
zis: „Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.”



Daniel 10:20

El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit 
la tine? Acum mă întorc să mă lupt 
împotriva căpeteniei Persiei și, când 
voi pleca, iată că va veni căpetenia 

Greciei!



Daniel 10:21

Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este 
scris în cartea adevărului. Nimeni nu 
mă ajută împotriva acestora, afară 

de voievodul vostru Mihail.


