
           PLANUL CELOR 70 DE SĂPTĂMÂNI (490 de ani) 
Oamenii de azi înţeleg ’’săptămânile’’ ca ani, iar timpul în unitaţi de zece – 
deceniile, sau centenar – 100 de ani sau Mileniu – 1000, dar în vremea lui Daniel 
timpul era calculat în 7 ani (heptade). Într-o săptămână sunt 7 zile iar la fiecare al 
7-lea an era anul sabatic.7 săptămâni însemna anul jubileului. Lev.25:8-12.  
Asta înseamnă că 70 de săptămâni reprezintă o perioadă de 490 de ani. Nu poate fi 
vorba de zile ( aprox.1,3 ani) pentru că nu ar exista timpul necesar împlinirii 
profeţiei din Daniel 9:24-27. 
Acelaş lucru îl putem spune şi despre 490 de săptămâni care are însemna 3430 de 
zile, aprox.9,5 ani. 
De asemenea dacă s-ar referi la săptămâni de zile Daniel ar fi scris ca în 10.2 ‚’’de 
zile’’(GBV.2001,NIV). 
 
(Aceste date se potrivesc şi cu data nerespectării anului sabatic de către evrei şi 
cei 70 de ani de robie. Lev.25:1-7 şi 26:34,35, 2 Cron.36.21; Jeremia 25:10; 
Jeremia 34.  
Astfel cei 490 de ani vor însemna 70 de ani sabatici, câte unul ptr.fiecare 7 ani. 
Împ.lui Iuda începând cu anul 1095 b.Cr.nu respecta anul sabatic vreme de 490 de 
ani, de aceea din anul 605 sunt duşi robi în Babilon până în anul 536, ca pedeapsă 
pentru neascultarea lor, şi pentru a lăsa pământul să se odihnească.) 
 
Această perioadă de timp a fost hotărâtă asupra poporului lui Daniel: 10.14;11:14, 
şi asupra cetăţii sfinte, cf.9:16,24. Aşadar, această profeţie nu se referă la istoria 
lumii sau a Bisericii, ci la istoria Israelului şi a oraşului Jerusalim. Când se vor 
încheia cei 490 de ani, Dumnezeu va fi împlinit 6 lucruri pentru Israel. 
 Primele 3 au legătură cu păcatul, iar ultimele 3 au legătură cu Împărăţia. 
Baza pentru primele 3 este lucrarea lui Hristos de pe cruce, dar toate 6 vor fi 
realizate de Israel la a doua venire a Lui Hristos. 
 
 1.La sfârşitul celor 40 de ani acţiunile lui Dumnezeu vor duce la încetarea 
fărădelegilor lui Israel. Verbul a înceta implică ceva ce va fi dus până la capăt. 
Păcatul neascultării lui Israel va înceta la a doua venire a lui Hristos, când poporul 
se va pocăi şi se va întoarce la El, considerându-l Mesia şi Salvatorul lui. Atunci va 
fi restaurat în ţara lui şi va fi binecuvântat, ca răspuns la rugăciunea lui Daniel. 
Lev.16 ne vb.de Ziua ispăşirii – dar ispăşirea avea să vină prin acceptarea jertfei 
Mielului lui Dumnezeu. Evrei 10:1-3 şi Romani 3:25. 
 
 2. Dumnezeu va acţiona pentru  ispăşirea păcatelor. Verbul ’’hatam’’ 
conţine ideea de sigilare în vederea pedepsei. Deuter.32:34, Iov 14:17.  



Această pedeapsă va fi luată însă de Hristos, Domnul, Înlocuitorul lor, iar la a 2-a 
Sa venire, Hristos va îndepărta păcatul. Ezechiel 37:23, Rom.11:20-27. 
 
 3.Dumnezeu va acţiona pentru ispăşirea nelegiuirii. Acest aspect este legat 
de ispăşirea finală când poporul se va pocăi la a doua Sa venire. Fiind împăcat de 
sângele Lui Hristos, Dumnezeu va considera păcatele ispăşite şi va putea locui din 
nou în mijlocul lor. 
 4.Ultimele 3 lucruri se referă la aspectele pozitive ale planului lui 
Dumnezeu. Fiind satisfăcut de moartea Lui Hristos, Dumnezeu va trece la 
aducerea neprihănirii veşnice. Forma verbului ’’a aduce’’=a face să vină, este o 
profeţie că Dumnezeu va face să vină o perioadă caracterizată de neprihănire.  
Isaia 60:21; Ieremia 23:5,6. 
 
 5.Pecetluirea vedeniei şi a proorociei. Acelaş verb ca la punctul 2 
 
 6.Ungerera sfântului sfinţilor. Întronarea în Mileniu a Lui Hristos, Unsul.                     
Dan 7:25-27. 
 
Cele 6 aspecte rezumă întregul plan al Lui Dumnezeu de a aduce binecuvântările 
promise poporului Israel prin legămintele Sale.  Gen.15:18-21;2 Sam.7:16; Ieremia 
31:31-34. 
 
   Împărţirea celor 70 de ’’săptămâni’’: 
Cele 70 de săptămâni vor începe, a spus Gavril, la darea poruncii pentru zidirea 
din noi a Ierusalimului. Acest decret a fost al 4-lea decret emis de conducătorii 
persani în legătură cu evreii. 
1. Cir din 538 b.Cr.=2 Cro.36:22,23; Ezra 1:1-4 şi 5:13 
 
2. Dariu I din 520 b.Cr.=Ezra 6:1,6-12. Acesta este de fapt o confirmare a 
primului. 
 
3. Artaxerxes Logimanus din 458 b.Cr.=Ezra 7:11-26. 
Aceste 3 decrete nu spun nimic despre oraşul însuşi pentru că un oraş fără ziduri 
chiar şi cu Templu nu era un pericol. Aşadar nici unul dintre nu este decretul care 
să reprezinte începerea perioadei e 70 de săptămâni. 
 
4.Artaxerxes L.în Martie 444 b.Cr.=Neemia 2:1-8. Atunci li s-a permis evreilor să 
construiască zidurile Ierusalimului. La acest decret face Daniel referinţă în 9:25. 



Scopul sau finalul profeţiei este să vină Unsul, Cârmuitorul. Această profeţie 
despre cele 70 de săptămâni nu se încheie cum cred unii, prin prima venire a Lui 
Hristos, ci prin a doua venire şi prin întemeierea Împărăţiei Milenare. 
 
Această perioadă de 490 de ani este împărţită în 3 segmente: 
a) 7 săptămâni – 49 de ani 
b) 62 de săptămâni – 434 de ani                          
c) 1 săptămână Dan 9:27 de 7 ani 
          

            
 Prima perioadă de 49 de ani se poate referi la timpul în care reconstruirea 
oraşului Ierusalim, permisă de decretul lui Artaxerxes, să fie încheiată în 444-395 
b.Cr. Deşi zidul a fost refăcut în doar 52 de zile, au trecut mai mulţi ani până când 
a fost îndepărtat tot molozul din oraş, pentru a se construi pieţele şi a se rezolva 
probema cu gropile. 
 A doua perioadă de 62 de săptămâni sau 434 de ani au durat până la 
prezentarea Lui Mesia înaintea poporului Israel. Această a doua perioadă s-a 
încheiat în ziua intrării triumfale a Domnului în Ierusalim, cu câteva zile înainte ca 
Hristosul să fie stârpit. Zaharia 9:9 şi Luca 19:42. 
Aceste 2 perioade au avut loc una după alta fără vreo perioadă de timp între ele. 
Ele însumează 483 de ani, şi au avut loc între 5 Martie 444 b.Cr. şi 30 Martie,33 
d.Cr. Cum de 483+33=483 de ani vezi foto de mai sus?? 
 
 Conform Dan 9.26, Unsul nu a fost stârpit în a 70-a săptămână, ci a fost 
nimicit după cele 7+62 de săptămâni=69 de săptămâni. Aceasta înseamnă că există 
un interval între săptămâna a 69-a şi săptămâna a 70-a. Aşadar, răstignirea lui 
Hristos a avut loc în acest interval,imediat după intrarea Sa triumfală în Ierusalim, 
care a încheiat cea de-a 69-a săptămână. 
Hristos a anticipat acest interval atunci când a profeţit despre întemeierea Bisericii. 
Matei 16.18. Acest lucru a făcut necesară punerea de-o parte a Israelului, un timp, 
pentru ca să fie aplicat noul Său plan pentru Biserică. Domnul Isus a prezis 
punerea de-o parte a poporului, Matei 24:42,43.  



Epoca prezentă a Bisericii este intervalul dintre săptămâna a 69-a şi a 70-a. 
 
A 70-a săptămână va începe după răpirea Bisericii, şi va dura până la revenirea Lui 
Hristos pe pământ – Necazul cel Mare.  
Deci 483 de ani ( de la darea poruncii de zidire din nou a Ierusalimului până la 
Unsul,Mesia) +7 ani (Necazul cel Mare) = 490 de ani 
        
 


