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DANIEL 12
SCENELE FINALE 

ALE LUMII



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



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 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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.

...se va ridica...



Daniel 11:2-3 FIDELA

2) Și acum îți voi arăta adevărul. Iată, se vor 
ridica în picioare încă trei împărați în Persia; 
și al patrulea va fi mult mai bogat decât ei toți; 
și prin tăria lui, prin bogățiile sale, va stârni pe 
toți împotriva domeniului Greciei. 3) Dar se va 
ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o 

mare putere și va face ce va voi.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



Efeseni 1:17,20

17) Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru 
Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 

de înţelepciune și de descoperire în 
cunoașterea Lui...  

20) pe care a desfășurat-o în Hristos, prin 
faptul că L-a înviat din morţi și L-a pus să 
șadă la dreapta Sa, în locurile cerești,



Apocalipsa 3:21

Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine 
pe scaunul Meu de domnie, după cum și 
Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu 

pe scaunul Lui de domnie.»’



Daniel 7:9-10
9) Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște 

scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut 
jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era 
ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște 
flăcări de foc și roţile lui, ca un foc aprins. 10) Un râu 

de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de 
slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau 

înaintea Lui. S-a ţinut judecata și s-au deschis 
cărţile.



Daniel 7:13

M-am uitat în timpul vedeniilor mele de 
noapte și iată că pe norii cerurilor a 

venit unul ca un fiu al omului; a înaintat 
spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost 

adus înaintea Lui.



1 Ioan 2:1-2

1) Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să 
nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, 
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus 

Hristos, Cel neprihănit. 2) El este jertfa 
de ispășire pentru păcatele noastre; și nu 

numai pentru ale noastre, ci pentru ale 
întregii lumi.



Evrei 4:14-15

14) Astfel, fiindcă avem un Mare Preot 
însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, 

Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în 
mărturisirea noastră. 15) Căci n-avem un Mare 

Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile 
noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost 

ispitit ca și noi, dar fără păcat.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



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 și până la 
vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 

poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 
fi găsit scris în carte.



Apocalipsa 19:11-13

11) Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat 
un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” 

și „Cel adevărat” și El judecă și Se luptă cu 
dreptate. 12) Ochii Lui erau ca para focului; capul îl 
avea încununat cu multe cununi împărătești și purta 
un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El 

singur. 13) Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în 
sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”.



Apocalipsa 19:14-16

14) Oștile din cer Îl urmau călare pe cai albi, 
îmbrăcate cu in subţire, alb și curat. 15) Din gura 
Lui ieșea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile 
cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Și va 
călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a 

atotputernicului Dumnezeu. 16) Pe haină și pe 
coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul 

împăraţilor și Domnul domnilor”.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



Psalmii 51:1,9

1) Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea 
Ta! După îndurarea Ta cea mare, șterge 

fărădelegile mele! 
9) Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, 

șterge toate nelegiuirile mele!



Isaia 44:21,22

21) „Ţine minte aceste lucruri, Iacove, și tu, 
Israele, căci ești robul Meu. Eu te-am făcut, 
tu ești robul Meu, Israele, nu Mă uita! 22) Eu 
îţi șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, 
ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-

am răscumpărat.”



Neemia 4:4-5

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

capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să 
fie robi. 5) Nu le ierta fărădelegea, și 

păcatul lor să nu fie șters dinaintea Ta, 
căci au necăjit pe cei ce zidesc.” 



Apocalipsa 20:12

Și am văzut pe morţi, mari și mici, stând în 
picioare înaintea scaunului de domnie. Niște 
cărţi au fost deschise. Și a fost deschisă o 
altă carte, care este cartea vieţii. Și morţii 
au fost judecaţi după faptele lor, după cele 

ce erau scrise în cărţile acelea.



Exodul 32:31-33

31) Moise s-a întors la Domnul și a zis: „Ah, 
poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! 
Și-au făcut un dumnezeu de aur. 32) Iartă-le 
acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din 
cartea Ta pe care ai scris-o!” 33) Domnul a 
zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva 
Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea.



Luca 10:20

Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că 
duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă 

că numele voastre sunt scrise în 
ceruri.”



Filipeni 4:3

Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te 
rog să vii în ajutorul femeilor acestora 
care au lucrat împreună cu mine pentru 

Evanghelie, cu Clement și cu ceilalţi 
tovarăși de lucru ai mei, ale căror 
nume sunt scrise în cartea vieţii.



Apocalipsa 20:15

Oricine n-a fost găsit scris în cartea 
vieţii a fost aruncat în iazul de foc.



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



Apocalipsa 3:5

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în 
haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum 
numele din cartea vieţii și voi mărturisi 

numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea 
îngerilor Lui.»’



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 și până la 

vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, 
poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va 

fi găsit scris în carte.



Daniel 12:2

Mulţi din cei ce dorm în ţărâna 
pământului se vor scula: unii pentru 
viaţa veșnică și alţii pentru ocară și 

rușine veșnică.



1 Tesaloniceni 4:16-17

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. 17) Apoi, noi cei vii, care vom fi 
rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, 

ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și 
astfel vom fi totdeauna cu Domnul.



Apocalipsa 20:4-6

4) Și am văzut niște scaune de domnie; și celor ce au șezut pe 
ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se 
tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina 
Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră 

fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe 
mână. Ei au înviat și au împărăţit cu Hristos o mie de ani. 
5) Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie 
de ani... 6) Fericiţi și sfinţi sunt cei ce au parte de întâia 

înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere



Daniel 12:2

Mulţi din cei ce dorm în ţărâna 
pământului se vor scula: unii pentru 
viaţa veșnică și alţii pentru ocară și 

rușine veșnică.



Apocalipsa 1:7

Iată că El vine pe nori. Și orice ochi 
Îl va vedea; și cei ce L-au străpuns. 
Și toate seminţiile pământului se vor 

boci din pricina Lui! Da, Amin.



Marcu 14:60-62

60) Atunci, marele preot s-a sculat în picioare în 
mijlocul adunării, a întrebat pe Isus și I-a zis: „Nu 

răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia 
împotriva Ta?” 61) Isus tăcea și nu răspundea nimic. 
Marele preot L-a întrebat iarăși și I-a zis: „Ești Tu 

Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?” 62) „Da, sunt”, i-
a răspuns Isus. „Și veţi vedea pe Fiul omului șezând 

la dreapta puterii și venind pe norii cerului.”



Daniel 12:2

Mulţi din cei ce dorm în ţărâna 
pământului se vor scula: unii pentru 
viaţa veșnică și alţii pentru ocară și 

rușine veșnică.



Daniel 12:3

Cei înţelepţi vor străluci ca 
strălucirea cerului și cei ce vor 
învăţa pe mulţi să umble în 

neprihănire vor străluci ca stelele în 
veac și în veci de veci.



Daniel 12:4

Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste 
cuvinte și pecetluiește cartea până 
la vremea sfârșitului. Atunci, mulţi o 

vor citi și cunoștinţa va crește.”



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



1 - Introducere
2-7 - scrisă în aramaică
8-12 - scrisă în ebraică

Părțile cărții Daniel



Ellen G. White, Faptele apostolilor, p.585

În Apocalipsa, se întâlnesc și se sfârșesc toate 
cărțile Bibliei. Aici este completarea cărții lui 

Daniel. Una este o profeție; cealaltă o 
descoperire. Cartea ce a fost sigilată nu este 

Apocalipsa, ci acea parte din profeția lui 
Daniel care se referă la zilele din urmă. 
Îngerul a poruncit: “Tu însă, Daniele, ține 

ascunse aceste cuvinte, și pecetluiește cartea, 
până la vremea sfârșitului”. (Daniel 12, 4.)



Daniel 12:5-6

5) Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alţi doi 
oameni stăteau în picioare, unul dincoace de 
râu și altul dincolo de malul râului. 6) Unul din 
ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de 
in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât 

va mai fi până la sfârșitul acestor minuni?”



Daniel 10:5-6
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.



Daniel 12:5-6

5) Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alţi doi 
oameni stăteau în picioare, unul dincoace de 
râu și altul dincolo de malul râului. 6) Unul din 
ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de 
in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât 

va mai fi până la sfârșitul acestor minuni?”



Daniel 12:7

Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, 
care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat 
spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a 
jurat pe Cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o 
vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și 

că toate aceste lucruri se vor sfârși când 
puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.



Daniel 12:7

Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, 
care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat 
spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a 
jurat pe Cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o 
vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și 

că toate aceste lucruri se vor sfârși când 
puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.



Daniel 7:25

El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui 

Preaînalt și se va încumeta să schimbe 
vremurile și legea, și sfinţii vor fi daţi în 
mâinile lui timp de o vreme, două vremuri 

și o jumătate de vreme.



Daniel 12:7

Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, 
care stătea deasupra apelor râului; el și-a ridicat 
spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a 
jurat pe Cel ce trăiește veșnic că vor mai fi o 
vreme, două vremuri și o jumătate de vreme și 

că toate aceste lucruri se vor sfârși când 
puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.



Apocalipsa 10:1-5 FIDELA

1) Și am văzut un alt înger puternic, coborând din 
cer, îmbrăcat cu un nor; și avea un curcubeu peste 
capul lui și fața lui era ca soarele și picioarele lui 

ca niște stâlpi de foc; 
2) Și avea în mâna sa o cărticică deschisă; și și-a 
pus piciorul drept pe mare și stângul pe pământ, 
5) Și îngerul pe care l-am văzut stând în picioare pe 

mare și pe pământ și-a ridicat mâna spre cer,



Apocalipsa 10:6 FIDELA

Și a jurat pe cel ce trăiește pentru 
totdeauna și întotdeauna, care a creat cerul 

și lucrurile care sunt în el, și pământul și 
lucrurile care sunt pe el, și marea și lucrurile 

care sunt în ea, că timp nu va mai fi;

Cât va mai fi până la sfârșitul acestor 
minuni?



Apocalipsa 10:6 FIDELA

Și a jurat pe cel ce trăiește pentru 
totdeauna și întotdeauna, care a creat cerul 

și lucrurile care sunt în el, și pământul și 
lucrurile care sunt pe el, și marea și lucrurile 

care sunt în ea, că timp nu va mai fi;



Daniel 12:8-9

8) Eu am auzit, dar n-am înţeles și am 
zis: „Domnul meu, care va fi sfârșitul 
acestor lucruri?” 9) El a răspuns: „Du-
te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor 

fi ascunse și pecetluite până la 
vremea sfârșitului.



Daniel 12:10

Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi și 
lămuriţi; cei răi vor face răul și 

niciunul din cei răi nu va înţelege, 
dar cei pricepuţi vor înţelege.



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 

urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 

urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 

urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.



O oastea i-a fost dată

496 d.Hr - 508 d.Hr

NECURMATUL ÎNDEPĂRTAT



Necurmatul și Urâciunea pustiitorului

Babilonul Medo-Persia Grecia          Roma         |                              Roma

NECURMATUL = PĂGÂNISMUL

PAPALITATEA

URÂCIUNEA  
PUSTIITORULUI

Păgân

 508 d.Hr. 

Păgână Păgână Păgână Papală



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 

urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 
urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.

... pentru a instura urâciunea pustiitorului...



Perioada de 1290 de zile profetice

Necurmatul 
îndepărtat

508 d.Hr. 538 d.Hr. 1798 d.Hr.

Instaurarea 
papalității

Destrămarea  
puterii papale

1290 de zile/ani

30 de ani

1260 de zile/ani



Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza 

urâciunea pustiitorului, vor mai fi o 
mie două sute nouăzeci de zile.



Daniel 12:12

Ferice de cine va aștepta și va 
ajunge până la o mie trei sute 

treizeci și cinci de zile!



Daniel 12:11-12

12) Ferice de cine va aștepta și va ajunge până 
la o mie trei sute treizeci și cinci de zile!

11) De la vremea când va înceta jertfa 
necurmată și de când se va așeza urâciunea 
pustiitorului, vor mai fi o mie două sute 

nouăzeci de zile.



Perioada de 1290 de zile profetice

Necurmatul 
îndepărtat

508 d.Hr. 538 d.Hr. 1798 d.Hr.

Instaurarea 
papalității

Destrămarea  
puterii papale

1290 de zile/ani

30 de ani

1260 de zile/ani



Perioada de 1290 de zile profetice

Necurmatul 
îndepărtat

508 d.Hr. 538 d.Hr. 1798 d.Hr.

Instaurarea 
papalității

Destrămarea  
puterii papale

1290 de zile/ani

30 de ani

1260 de zile/ani

1335 de zile/ani

1843 d.Hr.



Daniel 12:12

Ferice de cine va aștepta și va 
ajunge până la o mie trei sute 

treizeci și cinci de zile!



3 Solii Îngerești



Ellen G. White,  Evenimentele ultimilor zile, p.89

Prima și cea de-a doua solie au fost 
vestite în anii 1843 și 1844, iar acum ne 

aflăm în timpul proclamării celei de-a treia 
solii, dar toate cele trei solii trebuie să 

continue a fi vestite.... Aceste solii 
trebuie prezentate lumii prin publicații și 
expuneri, ca să arătăm tot ce a fost și 
tot ce va fi pe linia istoriei profetice.



Ellen G. White,  Istoria mântuirii, p.368
Predicarea primei solii îngerești în anul 1843 și a 
strigătului de la miezul nopții în anul 1844 au avut 
tendința de a reprima fanatismul și disensiunea. 
Cei care participaseră la aceste mișcări solemne 
erau în armonie; inimile le erau pline de dragoste 
unul pentru altul și pentru Domnul Isus, pe care 
așteptau să-L vadă curând. Credința și fericita 

nădejde pe care le împărtășeau cu toții, singurele 
adevărate, i-au înălțat deasupra controlului 

oricărei influențe omenești și s-au dovedit un scut 
împotriva atacurilor lui Satana.



Daniel 12:13

Iar tu du-te până va veni sfârșitul; 
tu te vei odihni și te vei scula iarăși 
odată în partea ta de moștenire, la 

sfârșitul zilelor.”



TIMPUL SFÂRȘITULUI 
=  

DIN ANUL 1798

SFÂRȘITUL TIMPULUI 
= 

VENIREA LUI HRISTOS



Daniel 12:13

Iar tu du-te până va veni sfârșitul; 
tu te vei odihni și te vei scula iarăși 
odată în partea ta de moștenire, la 

sfârșitul zilelor.”



Perioada de 2300 de zile profetice

Decretul lui 
Artaxerxes

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

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

434 zile/ani

49 zile/ani

31 
d.Hr.

3,5 ani

508 538 18431798

1335 zile/ani

1290 zile/ani
1260 zile/ani

7 zile/ani 
o săptămână


