Daniel – Studiul V

Timpul lui Mesia
Introducere
Înainte de a studia capitolul al nouălea al cărții lui Daniel trebuie să facem o
recapitulare generală a capitolelor 2, 7 și 8. Este esențial ca aceste capitole să formeze în
mintea noastră un tablou bine realizat, pentru a putea înțelege lucrurile care ne sunt
prezentate în Daniel 9 și chiar mai departe.
Capitolul 2 ne‐a prezentat un vis prin care Dumnezeu a vrut să‐i arate lui
Nebucadnețar că la timpul sfârșitului se va instaura o împărăție care nu va fi cucerită
niciodată, pentru că este împărăția lui Dumnezeu. În acel vis Nebucadnețar vede un chip pe
care Daniel îl interpretează ca fiind o succesiune de patru împărății. Prima, capul de aur, era
Babilonul. Despre cea de‐a doua și cea de‐a treia împărăție nu ni se spune nimic în Daniel 2.
Ni se spune apoi despre a patra împărăție, simbolizată de fier, care are o caracteristică
aparte. Cu toate că este divizată (cele 10 degete ale picioarelor din lut amestecat cu fier), ea
își continuă existența până la timpul sfârșitului. Împărăția lui Dumnezeu, piatra care se
desprinde din munte, lovește chipul în poziția fierului amestecat cu lutul, adică în împărăția
care va fi o continuare a celei de a patra.
Capitolul 7 ne prezintă aceeași a patra împărăție, însă el aduce în plus detalii
semnificative despre aceasta. Despre această împărăție aflăm că este împărțită în zece (zece
coarne și zece degete), iar după divizarea ei apare un corn care este nimicit de către
împărăția lui Dumnezeu. Ideile sunt aceleași ca în capitolul 2, însă primim în plus informații,
atât despre perioada de timp cuprinsă între începutul celei de a patra împărății (fierul), cât și
despre nimicirea cornului care a apărut la divizarea acesteia. Tot în acest capitol se
amintește pentru prima dată despre judecata care are loc în ceruri.
Capitolul 8 prezintă celelalte două împărății despre care nu am primit atât de multe
detalii în capitolele precedente: argintul (ursul) și arama (pardosul). La fel ca prima fiară, și
următoarele două primesc un nume, Medo‐Persia și Grecia. În felul acesta fiecare element
din vise și vedenii a fost explicat, cu excepția unuia – judecata. Dar aici, în viziunea din
capitolul 8, se aduc detalii și despre aceasta și înțelegem că de fapt ea reprezintă procesul
prin care Dumnezeu îndepărtează păcatele de la poporul Său și efectuează curățirea
Sanctuarului ceresc. Așadar, procesul de curățire al Sanctuarului din ceruri din Daniel 8 este
o detaliere a judecății din capitolul 7.
Însă acest tablou nu este complet. Daniel primește poruncă să sigileze partea de
profeție care vorbește despre cele 2.300 de seri și dimineți. Această parte fiind în strânsă
legătură cu Sanctuarul, dacă înțelegem când va fi ea adusă la îndeplinire, vom înțelege
implicit când va începe curățirea Sanctuarului ceresc. „Până vor trece două mii trei sute de
seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit!” (Daniel 8:14). Dacă identificăm când se
sfârșesc cele 2.300 de seri și dimineți înțelegem mai profund profeția din capitolul 8. Deși
acest detaliu nu ne este încă explicat până la capitolul 8, trebuie să ne așteptăm ca
Dumnezeu să ne descopere acest lucru în capitolele ce urmează, căci, după cum am
observat până acum, revelația divină este dezvăluită pas cu pas.
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Cercetările lui Daniel
Daniel 9:1‐21
După cucerirea Babilonului de către Medo‐Perși în anul 539 î.Hr., Daniel nu este ucis,
ci este pus în continuare se să ocupe de treburile împărăției și chiar într‐un loc de frunte
(Daniel 6:1‐2). Primul an al domniei lui Dariu este deci 539 sau 538 î.Hr., în funcție de
modalitatea de datare. Scenele descrise în capitolul 9 au loc în primul an al Domniei lui
Dariu.
Deși într‐o poziție importantă în împărăția Medo‐Persană, Daniel nu a uitat să
studieze scrierile sfinte. Prin profetul Ieremia Dumnezeu a descoperit că Iuda va fi un pustiu
timp de 70 de ani, iar apoi Babilonul va fi pedepsit (Ieremia 25:11‐12, 29:10). Daniel studia
aceste profeții pentru a vedea împlinirea lor. Mai mult, lucrurile neexplicate de către înger
din Daniel 8 îl frământau și îl determinau să facă anumite conexiuni – Babilonul căzuse,
așadar eliberarea și întoarcerea acasă pentru reclădirea Ierusalimului și templului erau
evenimente aflate pe punctul de împlinire. El studia Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi
lămuriri (Daniel 9:21). Oare curățirea Sanctuarului (prezentă în capitolul 8) să aibă legătură
cu aceste evenimente? Rugăciunea lui Daniel este deosebită. El se roagă lui Dumnezeu
dovedind prin cuvintele lui că viața și legătura sa cu Dumnezeu nu s‐au schimbat. Credința
profetului, de asemenea, nu scăzuse, rezultatul fiind cu siguranță o apropiere și mai mare de
Dumnezeu, aceasta determinându‐l să simtă durere pentru păcatul poporului său și să se
identifice cu acesta, cu toate că el nu fusese părtaș păcatului lor.
Privind la credinciosul său copil, Dumnezeu îl trimite pe îngerul Gabriel pentru a‐i
explica lucrurile pe care nu le putea înțelege. La momentul când în mod normal s‐ar fi adus
jertfa de seară în templul de la Ierusalim, mesagerul lui Dumnezeu îl atinge pe profetul aflat
în rugăciune.
Versetul 22 din traducerea Cornilescu ne spune că Gabriel a venit pentru a lumina
mintea lui Daniel. Aceasta este adevărat, însă textul ebraic este cu mult mai profund decât
această traducere. O variantă mai aproape de textul ebraic este: „Daniele, am venit acum să
îţi dau pricepere şi înţelegere”1. Acest lucru face cu siguranță referire la partea de viziune
din capitolul 8. Capitolul 8 se încheie cu aceste cuvinte „și nimeni nu știa", dar ele nu fac
referire la faptul că nimeni nu cunoștea de ce este bolnav Daniel, ci la faptul că nimeni nu
știa viziunea. Traducerea Fidela spune: „Şi eu, Daniel, am leşinat şi am fost bolnav câteva
zile; după aceea m‐am ridicat şi am făcut afacerile împăratului; şi mă minunam de viziune,
dar nu a priceput‐o nimeni.” Gabriel a venit să dea înțelegerea profetului ( בִּינָהbiynah)
(Daniel 9:22), pentru ca vedenia din capitolul 8 să poată fi pe deplin înțeleasă ( בִּיןbiyn)
(Daniel 8:27).
Îngerul îi spune lui Daniel că a venit să‐i dea această descoperire pentru că în ochii lui
Dumnezeu el este preaiubit și scump. Apoi îi spune: „ia aminte dar la cuvântul acesta, şi
înţelege vedenia!” ‐ Daniel 9:23.
Lucrul de care Daniel era uimit, cele 2.300 de seri și dimineți puteau fi înțelese și
tocmai pentru acest lucru a fost trimis Gabriel la Daniel. Chiar dacă nici atunci Daniel nu a
înțeles totul, el a primit explicația pentru a o transmite generației care trăiește în timpul
sfârșitului și care o poate înțelege pentru că profeție nu mai este sigilată.

1

Traducerea Fidela – Daniel 9:22.
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Viziunea și viziunea
Pentru a putea înainta în studiu, trebuie să aruncăm o privire atentă asupra
cuvântului „viziune” care este folosit în capitolele 8 și 9 pentru a traduce două cuvinte
ebraice: 1) „ מ ְַראֶהmareh” și 2) „ חָזוֹןhazon”. Folosirea în același loc a două cuvinte diferite
trebuie să ne atragă atenția. Mai jos va fi redat pasajul biblic, iar ori de câte ori apare unul
din cele două cuvinte pe textul biblic, el va fi semnalat pentru a putea vedea locul în care
apare.
**********
Dan 8:1 În anul al treilea al domniei împăratului
Belşaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie (חָזוֹן
hazon), afară de cea pe care o avusesem mai
înainte.
Dan 8:2 Când am avut vedenia ( חָזוֹןhazon)
aceasta, mi s‐a părut că eram la capitala Susa, în
ţinutul Elam; şi în timpul vedeniei ( חָזוֹןhazon)
mele, mă aflam lângă râul Ulai.
Dan 8:3 Am ridicat ochii, m‐am uitat, şi iată că
într‐un râu stătea un berbece, şi avea două
coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul
era mai înalt decât celălalt, şi cel mai înalt a
crescut cel din urmă.
Dan 8:4 Am văzut cum berbecele împungea cu
coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre
miazăzi; nici o fiară nu putea să‐i stea împotrivă
şi nimeni nu putea să scape pe cine‐i cădea în
mână; ci el făcea ce voia, şi a ajuns puternic.
Dan 8:5 Pe când mă uitam cu băgare de seamă,
iată că a venit un ţap de la apus, şi a cutreierat
toată faţa pământului, fără să se atingă de el;
ţapul acesta însă avea un corn mare între ochi.
Dan 8:6 A venit până la berbecele care avea
coarne, şi pe care‐l văzusem stând în râu, şi s‐a
repezit asupra lui cu toată puterea lui.
Dan 8:7 L‐am văzut cum s‐a apropiat de
berbece, s‐a aruncat încruntat asupra lui, a izbit
pe berbece, şi i‐a frânt amândouă coarnele, fără
ca berbecele să i se fi putut împotrivi; l‐a trântit
la pământ, şi l‐a călcat în picioare, şi nimeni n‐a
scăpat pe berbece din mâna lui.
Dan 8:8 Ţapul însă a ajuns foarte puternic; dar
când a fost puternic de tot i s‐a frânt cornul cel
mare. În locul lui au crescut patru coarne mari,
în cele patru vânturi ale cerurilor.
Dan 8:9 Dintr‐unul din ele a crescut un corn mic,
care s‐a mărit nespus de mult spre miazăzi, spre
răsărit, şi spre ţara cea minunată.
Dan 8:10 S‐a înălţat până la oştirea cerurilor, a

doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi
din stele, şi le‐a călcat în picioare.
Dan 8:11 S‐a înălţat până la căpetenia oştirii, i‐a
smuls jertfa necurmată, şi i‐a surpat locul
locaşului său celui sfânt.
Dan 8:12 Oastea a fost pedepsită din pricina
păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate;
cornul a aruncat adevărul la pământ, şi a izbutit
în ce a început.
Dan 8:13 Am auzit pe un sfânt vorbind; şi un alt
sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme
se va împlini vedenia ( חָזוֹןhazon) despre
desfiinţarea jertfei necurmate şi despre
urâciunea pustiirii? Până când va fi călcat în
picioare sfântul Locaş şi oştirea?”
Dan 8:14 Şi el mi‐a zis: ,,Până vor trece două mii
trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va
fi curăţit!”
Dan 8:15 Pe când eu, Daniel, aveam vedenia
( חָזוֹןhazon) aceasta, şi căutam s‐o pricep, iată că
înaintea mea stătea cineva, care avea înfăţişarea
unui om.
Dan 8:16 Şi am auzit un glas de om în mijlocul
râului Ulai, care a strigat şi a zis: „Gavrile,
tâlcuieşte‐i vedenia ( ַמ ְר ֶאהmareh) aceasta.”
Dan 8:17 El a venit atunci lângă locul unde
eram; şi la apropierea lui, m‐am înspăimântat, şi
am căzut cu faţa la pământ. El mi‐a zis: ,,Fii cu
luare aminte, fiul omului, căci vedenia (חָזוֹן
hazon) priveşte vremea sfârşitului!``
Dan 8:18 Pe când îmi vorbea el, am căzut cu
faţa la pământ leşinat. El m‐a atins, şi m‐a aşezat
iarăşi în picioare în locul în care mă aflam.
Dan 8:19 Apoi mi‐a zis: ,,Iată, îţi arăt ce se va
întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci
vedenia aceasta priveşte vremea sfârşitului.
Dan 8:20 Berbecele, pe care l‐ai văzut, cu cele
două coarne, sunt împăraţii Mezilor şi Perşilor.
Dan 8:21 Ţapul însă este împărăţia Greciei, şi
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poporul ţării.
Dan 9:7 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 cari i‐ai izgonit, din
pricina fărădelegilor de cari s‐au făcut vinovaţi
faţă de Tine!
Dan 9:8 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!
Dan 9:9 La Domnul, Dumnezeul nostru, însă,
este îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne‐
am răzvrătit!
Dan 9:10 N‐am ascultat glasul Domnului,
Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe
care ni le pusese înainte prin robii Săi, proorocii;
Dan 9:11 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 blestemurile şi jurămintele
scrise în Legea lui Moise, robul lui Dumnezeu,
pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu.
Dan 9:12 El a împlinit astfel cuvintele pe cari le
rostise împotriva noastră şi împotriva
căpeteniilor noastre, cari ne‐au cârmuit, şi a
adus peste noi o mare nenorocire, aşa cum nici
odată şi nicăieri supt cer nu s‐a mai întâmplat o
nenorocire ca aceea care a venit acum asupra
Ierusalimului.
Dan 9:13 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.
Dan 9:14 De aceea şi Domnul a îngrijit ca
nenorocirea aceasta să vină peste noi; căci
Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate
lucrurile pe cari le‐a făcut, dar noi n‐am ascultat
glasul Lui.
Dan 9:15 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.
Dan 9:16 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

cornul cel mare dintre ochii lui, este cel dintâi
împărat.
Dan 8:22 Cele patru coarne care au crescut în
locul acestui corn frânt, sunt patru împărăţii, cari
se vor ridica din neamul acesta, dar cari nu vor
avea atâta putere.
Dan 8:23
La sfârşitul stăpânirii lor, când
păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se
va ridica un împărat fără ruşine şi viclean.
Dan 8:24 El va fi tare, dar nu prin puterea lui
însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în
tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi
chiar pe poporul sfinţilor.
Dan 8:25 Din pricina propăşirii lui şi izbândirii
vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe
mulţi oameni cari trăiau liniştiţi, şi se va ridica
împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit,
fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.
Dan 8:26 Iar vedenia ( מַ ְראֶ הmareh) cu serile şi
dimineţile, de cari a fost vorba, este adevărată.
Tu, pecetluieşte vedenia ( חָזוֹןhazon) aceasta,
căci este cu privire la nişte vremi îndepărtate.``
Dan 8:27 Eu, Daniel, am stat leşinat şi bolnav
mai multe zile; apoi m‐am sculat şi mi‐am văzut
de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia
( מַ ְראֶ הmareh) aceasta, şi nimeni nu ştia.
*********
Dan 9:1 În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui
Ahaşveros, din neamul Mezilor, care ajunsese
împărat peste împărăţia Haldeilor,
Dan 9:2 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 cari
vorbise Domnul către proorocul Ieremia.
Dan 9:3 Şi mi‐am întors faţa spre Domnul
Dumnezeu, ca să ‐L caut cu rugăciune şi cereri,
postind în sac şi cenuşă.
Dan 9:4 M‐am rugat Domnului, Dumnezeului
meu şi I‐am făcut următoarea mărturisire:
,,Doamne, Dumnezeule mare şi înfricoşate, Tu,
care ţii legământul şi dai îndurare celor ce Te
iubesc şi păzesc poruncile Tale!
Dan 9:5 Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire,
am fost răi şi îndărătnici, ne‐am abătut de la
poruncile şi orânduirile Tale.
Dan 9:6 N‐am ascultat pe robii Tăi proorocii, cari
au vorbit, în Numele Tău, împăraţilor noştri,
căpeteniilor noastre, părinţilor noştri, şi către tot
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cuvântul, şi eu vin să ţi‐l vestesc; căci tu eşti prea
iubit şi scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta,
şi înţelege vedenia ( מַ ְראֶ הmareh)!
Dan 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
vecinice, până la pecetluirea vedeniei (חָזוֹן
hazon)
şi proorociei, şi până la ungerea
Sfântului sfinţilor.
Dan 9:25 Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la darea
poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului,
până la Unsul (Mesia), 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.
Dan 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
ţinea până la sfârşit şi împreună cu el şi
pustiirile.
Dan 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.”

înconjoară.
Dan 9:17 Ascultă dar, acum, Dumnezeul nostru,
rugăciunea şi cererile robului Tău, şi, pentru
dragostea Domnului, fă să strălucească Faţa Ta
peste sfântul Tău locaş pustiit...!
Dan 9:18 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.
Dan 9:19 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!``
Dan 9:20 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;
Dan 9:21 pe când vorbeam eu încă în rugăciunea
mea, a venit repede în zbor iute, omul Gavriil, pe
care‐l văzusem mai înainte într‐o vedenie (חָזוֹן
hazon), şi m‐a atins în clipa când se aducea
jertfa de seară.
Dan 9:22 El m‐a învăţat, a stat de vorbă cu
mine, şi mi‐a zis: „Daniele, am venit acum să‐ţi
luminez mintea.
Dan 9:23 Când ai început tu să te rogi, a ieşit

**********
Aceste lămuriri fiind aduse, înțelegem că Daniel are o viziune ( חָזוֹןhazon) în anul al
treilea al domniei lui Belșațar (Daniel 8:1) și este vorba despre aceea viziune cu care începe
capitolul al optulea. Dacă ne uităm cu atenție în acest capitol, observăm că Daniel vorbește
despre viziunea lui (versetele 1, 2, 15) folosind cuvântul „„‐”חָזוֹןhazon”, însă în versetul 16,
atunci când Dumnezeu îl trimite pe Gabriel, îi spune îngerului să îi tâlcuiască „‐”מַ ְראֶ ה
„mareh”‐ul. Această schimbare ar trebui să ne atragă atenția.
Plecând la porunca lui Dumnezeu de a tâlcui „mareh”‐ul, Gabriel își începe explicația
folosind același cuvânt pe care îl folosise și Daniel, și anume „hazon", dar în versetul 26,
când vorbește despre cele 2.300 de seri și dimineți, îngerul folosește cuvântul „mareh",
cuvântul pronunțat și de Dumnezeu în momentul trimiterii. Cu toate acestea, Gabriel nu‐i
oferă profetului acest detaliu, ci doar îi spune că „mareh"‐ul este adevărat, cerându‐i apoi să
pecetluiască „hazon"‐ul. Până aici doar Dumnezeu și Gabriel folosesc cuvântul „mareh”. În
versetul 27, Daniel îl folosește și el când spune că era uimit de „mareh”‐ul acesta pe care nu
îl pricepea nimeni. „Mareh”‐ul este deci o parte a viziunii mari „hazon”.
Vizita lui Gabriel s‐a încheiat. Daniel avusese o viziune (hazon), iar Gabriel fusese
trimis să explice „mareh”‐ul. Îngerul a explicat „hazon”‐ul, iar despre „mareh” a spus doar că

5

Daniel – Studiul V – Timpul lui Mesia

este adevărat. Totuși, Daniel a fost tulburat de ceea ce a văzut legat de cele 2.300 de seri și
dimineți, adică tocmai de partea de vedenie numita „mareh".
Câțiva ani mai târziu îl găsim pe acest om al lui Dumnezeu studiind profețiile pentru a
înțelege Cuvântul Celui Preaînalt. Daniel nu își dădea seama că ceea ce i‐a fost descoperit lui
nu are legătura cu vechile profeții și că prin el Dumnezeu aduce la lumină adevăruri noi,
adevăruri ce privesc timpul sfârșitului.

Cele 70 de săptămâni
În clipa când se aducea jertfa de seară, profetul Daniel, aflat în rugăciune, simte
atingerea „omului” pe care îl văzuse mai înainte într‐o vedenie (hazon), (Daniel 9:21). Este
vorba despre îngerul Gabriel care venise la profet în vedenia din capitolul 8 (Daniel 8:16).
Solul ceresc îi spune că a venit să‐i dea pricepere și înțelegere. Apoi îl atenționează să fie cu
luare aminte și să înțeleagă vedenia. Când spune acest lucru, îngerul folosește cuvântul
„mareh”. În vedenia precedentă Gabriel spusese că „mareh”‐ul cu serile și diminețile era
adevărat, iar acum venise să clarifice această parte a viziunii din cauza căreia profetul era
tulburat (Daniel 8:27).
Cuvintele rostite de înger în continuare sunt de o importanță crucială, căci ele
vestesc timpul venirii lui Mesia.
„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 vecinice,
până la pecetluirea vedeniei ( חָזוֹןhazon) şi proorociei, şi până la ungerea
Sfântului sfinţilor.”
Aceste cuvinte par a fi o introducere bruscă, dar este normal să fie așa. Daniel era
preocupat de „mareh”, iar Gabriel intră direct în subiectul care îl interesa pe profet.
Citind acest singur verset se ridică o serie întreagă de întrebări la care nu vom
răspunde în acest curs. În schimb, lucrurile pe care le vom trata vor fi o temelie pentru aceia
care doresc să meargă mai departe în aprofundarea adevărurilor lui Dumnezeu.
Șaptezeci de săptămâni reprezintă o perioadă formată din 490 (70x7) de zile. Această
perioadă a fost hotărâtă pentru Iudei. De fapt, cuvântul ebraic are mai multe sensuri,
urmând ca traducătorul să se folosească de context pentru a putea oferi traducerea cea mai
potrivită. Cuvântul ebraic „chathak” se traduce prin „a diviza”, „a determina”, „a decreta”,
„a stabili”, „a tăia”. Ținând cont de faptul că Gabriel a venit la Daniel pentru a‐i explica
„mareh”‐ul, adică perioada de 2.300 de seri și dimineți, trebuie să înțelegem aceste 490 de
zile ca fiind tăiate din perioada de 2.300 de zile. Altfel spus, din perioada de 2.300 de zile,
490 au fost decise, sau determinate, sau decretate, chiar hotărâte sau alese, pentru poporul
lui Dumnezeu. Această perioadă aparține evreilor. Pentru că nu se specifică altfel nu putem
să înțelegem decât că începutul acestor 490 de zile este și începutul celor 2.300 de zile. Deci
perioada de 490 de zile a fost tăiată din începutul perioadei mai mari de 2.300 de zile. După
această perioadă se sfârșește păcatul, încetează fărădelegea, se aduce neprihănirea, se
sigilează profeția și este uns cel mai sfânt. Cu toate că la prima vedere expresia „cel mai
sfânt” te duce cu gândul la persoana lui Isus Hristos, întregul Vechi Testament și contextul
capitolului 8 (2.300 de zile și curățirea sanctuarului) nu îți permit o asemenea interpretare.
Expresia „vălimşoah kodeş kodaşim” – „ungerea celui mai sfânt” – nu se referă la Isus
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Hristos, ci la ungerea sanctuarului din ceruri (această expresie este prezentă în Exodul
30:25‐30).
Prin viața Sa, Mântuitorul a arătat că omul poate să trăiască fără a comite păcat. Prin
neprihănirea Lui omul a putut fi îndreptățit, iar prin lucrarea Sa din Sanctuarul din ceruri
omul poate fi sfințit. El a pus un punct fărădelegii, prin jertfa de pe crucea Golgotei a făcut
ispășire pentru păcatele oamenilor. După înălțarea lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu a fost
uns sanctuarul din ceruri. Sub inspirația Duhului Sfânt, tatăl lui Ioan Botezătorul spune
despre Isus că „după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să‐I slujim
fără frică, trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.” ‐
Luca 1:74‐75.
„Să ştii dar, şi să înţelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), 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.”
Când Gabriel rostea aceste cuvinte, Ierusalimul era în ruine, la fel și templul.
Cuvintele îngerului sunt o asigurare că profeția din Ieremia se va împlini, că evreii se vor
întoarce acasă și vor reconstrui Ierusalimul. Textul ebraic aduce un detaliu în suplimentar
față de traducerea cea mai des folosită în România (aceea a preotului ortodox Dumitru
Cornilescu), în ceea ce privește Ierusalimul. Nu apare doar rezidirea orașului sfânt, ci și
restaurarea lui, folosindu‐se pentru aceasta cuvântul ebraic „„ – ”שׁוּבshub”.
De la momentul când se va da porunca pentru rezidirea și restaurarea Ierusalimului
vor trece șapte și șaizeci și două de săptămâni (în traducerea Cornilescu cuvântul „apoi” este
adăugat):
„Să ştii de aceea şi să înţelegi, că de la ieşirea poruncii de a restaura şi de
a construi Ierusalimul până la Mesia Prinţul vor fi şapte săptămâni şi şaizeci şi
două de săptămâni” (traducerea Fidela), sau
„Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalimului şi până la Cel‐Uns ‐ Cel‐Vestit ‐ sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi
două de săptămâni” (traducerea aprobată de sfântul sinod).
Este vorba în total de 69 de săptămâni sau 483 (69x7) de zile. Acum trebuie să
folosim Biblia pentru a identifica momentul când a fost emis decretul care permite ca
Ierusalimul să fie reconstruit și restaurat. Trebuie să găsim decretul care împlinește profeția,
pentru a putea identifica anul de început al celor 490 de zile și implicit și a celor 2.300.
Trei decrete care au legătură cu întoarcerea evreilor se găsesc în Ezra: primul a fost
dat de către Cir în 537 î.Hr. (Ezra 1:1‐4), al doilea în timpul domniei lui Darius I, curând după
anul 520 î.Hr. (Ezra 6:1‐12), iar al treilea a fost dat în anul 458/457 î.Hr. (Ezra 7:1‐26). Un alt
decret este emis pe vremea lui Neemia și permite evreilor să reconstruiască zidurile care
înconjurau Ierusalimul (Neemia 2), iar acest decret a fost dat în anul 445/444 î.Hr. Care din
aceste decrete este cel de la care calculăm începerea celor 490, 483 și 2.300 de zile?
Nici Cir și nici Darius nu fac în decretele lor nicio referire la rezidirea și restaurarea
Ierusalimului. Aceasta înseamnă că trebuie să alegem între decretul din 458 intrat în aplicare
în 457 î.Hr., sau cel din 445/444 î.Hr.
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Pentru a găsi soluții la această problemă unii cercetători au decis să inverseze
perioada tradițională în care Ezra a trăit înainte de Neemia. Până aproape de finele secolului
al XIX‐lea, atât iudeii cât şi creştinii, considerau că Artaxerxe din cartea lui Ezra este primul
împărat persan care a purtat numele acesta. El a fost numit de greci Artaxerxe Longimanus
(„mână lungă”) şi a domnit între anii 465 și 423 î.Hr. Însă, începând cu 1890, situaţia s‐a
schimbat radical. În anul acela, un învăţat belgian, A. van Hoonacker, a publicat primul său
studiu asupra succesiunii cronologice din Ezra şi Neemia, aducând argumente în favoarea
răsturnării succesiunii tradiţionale şi încercând să facă din Ezra unul dintre succesorii lui
Neemia. Opinia aceasta a câştigat mulţi adepţi în lumea savanţilor. Cei care inversează
succesiunea tradiţională sunt acum în număr aproximativ egal cu cei care aderă încă la ea.
Având în vedere importanţa acestei chestiuni, îndeosebi cu privire la profeţia din Daniel
9:24‐27 şi la datarea ei exactă, avem mai jos o analiză mai detaliată a problemei.
Cercetătorii care cred că Ezra a urmat după Neemia pot fi grupaţi după cum urmează: (1) cei
care plasează evenimentele din Ezra 7 în ultimii ani de domnie ai lui Artaxerxe I, de obicei în
al 37‐lea an al domniei sale (427 î.Hr.) şi nu în al‐7‐lea, ca în textul biblic, şi (2) cei care
plasează expediţia lui Ezra în anul al 7‐lea al domniei lui Artaxerxe II.
Poziția primei grupe este inutil să fie tratată în acest studiu, deoarece aceasta poziție
nu implică nimic altceva decât un amendament ipotetic al textului, care respinge data aşa
cum este redată în Ezra 7 şi o înlocuieşte cu alta. Majoritatea cercetătorilor care cred că
activitatea lui Ezra în Ierusalim a urmat‐o pe aceea a lui Neemia aparţine acestei prime
grupe.
Mai impresionante sunt argumentele cercetătorilor care aparţin celei de‐a doua
grupe. Aceștia atrag atenţia asupra faptului că Biblia nu arată care dintre cei trei Artaxerxe ai
istoriei este menţionat în Ezra 7 şi că ei nu forţează raportul biblic plasând evenimentele din
Ezra 7 şi 8 în anul al 7‐lea al lui Artaxerxe II şi nu în anul al 7‐lea al lui Artaxerxe I. Deşi orice
cercetător al Bibliei va recunoaşte că evenimentele raportate nu sunt întotdeauna
prezentate în ordine cronologică, nimeni nu e îndreptăţit, a priori, să respingă ideea care
fixează Ezra 7‐10 undeva după evenimentele descrise în Neemia. Un studiu atent al tuturor
dovezilor este esenţial pentru o hotărâre valabilă în privinţa aceasta.
Pentru început, e bine să cercetăm motivele pentru care învăţaţii au părăsit poziţia
susţinută multă vreme, și anume aceea că Ezra a venit la Ierusalim în al 7‐lea an al lui
Artaxerxe I şi Neemia în al 20‐lea an al aceluiaşi împărat. Dintre numeroasele argumente în
favoarea inversării succesiunii tradiţionale doar cinci sunt deosebit de importante:
1. Neemia nu ştia nimic despre Ezra. Dacă Ezra venise la Ierusalim deținând putere
administrativă, religioasă și judecătorească, așa cum dă de înțeles Ezra 7, de ce acesta nu
joacă un rol mai însemnat în timpul lui Neemia? Este adevărat că Ezra este menţionat ca
cititor al legii (Neemia 8,1‐6.9) şi ca unul dintre conducătorii celor două coruri din cadrul
ceremoniilor de sfințire a zidurilor (Neemia 12:36), dar lucrările lui sunt complet eclipsate de
cele ale lui Neemia. Dacă, în shimb, el era un preot relativ tânăr pe vremea lui Neemia, era
numai natural ca el să fie un cititor al legii, dar fără un loc important în administraţia civilă.
Mai târziu, probabil, câștigând atenţia împăratului persan a fost trimis în Iudea cu puterile
extinse arătate în Ezra 7.
2. Neemia nu spune nimic despre exilaţii întorşi împreună cu Ezra. În efortul lui de a
repopula capitala ţării, Neemia trece în revistă recensământul diferitelor grupe care se
întorseseră cu Zorobabel în urmă cu aproape 100 de ani (Neemia 7), dar pare să‐i ignore
total pe cei care, potrivit cu Ezra 7 şi 8, se întorseseră cu numai 13 ani în urmă, dacă
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reîntoarcerea lui Ezra a avut loc în anul 457 î.Hr. Dacă Ezra a venit însă cu 5.000 sau 6.000 de
oameni pe vremea lui Artaxerxe II, Neemia nu putea să‐şi bazeze măsurile sale de
repopulare decât pe unicul recensământ disponibil, acela al lui Zorobabel.
3. Ezra găseşte o comisie instituită de Neemia. Când Ezra a sosit la Ierusalim, el a
înmânat tezaurul încredinţat lui de Artaxerxe unui număr de patru leviţi, care se pare că
aveau răspunderea fondurilor Templului (Ezra 8:33). Neemia raportează că în cursul celui de
al doilea mandat de serviciu al său, el a numit o comisie compusă din patru persoane care
răspundea de vistierii (Neemia 13:13), dând de înţeles că o astfel de comisie n‐a existat
înainte de el. De aici se trage concluzia că Ezra trebuie să fi sosit la Ierusalim după ce comisia
fusese instituită, adică după primul mandat de guvernator al lui Neemia.
4. Zidul fusese construit înainte de sosirea lui Ezra. Ezra şi‐a exprimat recunoştinţa
pentru că Dumnezeu dăduse „un zid în Iuda şi la Ierusalim” (Ezra 9:9, KJV) (un adăpost,
traducerea D. Cornilescu), care după cum se părea fusese terminat de curând. Neemia, pe
de altă parte, nu a găsit decât ruine la sosirea sa și a trebuit să construiască zidul în primul
sau an la Ierusalim.
5. Marele preot Iohanan aparţinea unei generaţii ulterioare. Iohanan este de obicei
citat ca martor principal în favoarea opiniei că Ezra a urmat după Neemia. Iohanan, fiul lui
Eliaşib, este unul dintre ultimii demnitari, probabil mari preoţi, menţionaţi în cartea lui
Neemia (Neemia 12:22,23). Întrucât Eliaşib a fost mare preot când Neemia era guvernator
(Neemia 3:1; 20:21; 13:4,7), Iohanan, care era fiul sau nepotul lui (Ioiada e plasat între
Eliaşib şi Iohanan în Neemia 12:22), aparţinea unei generaţii ulterioare. Concluzia aceasta e
în acord cu faptul că Iohanan este menţionat într‐un document iudaic ca mare preot în anul
410 î.Hr. Printre papirusurile elefantine există o scrisoare scrisă la 25 noiembrie 407 î.Hr.
(după calendarul persan) şi adresată lui Bigvai, guvernatorul persan al Iudeii. În acest
document se afirmă că, în urmă cu trei ani, se scrisese lui „Iohanan, marele preot şi
tovarăşilor lui, preoţii care sunt în Ierusalim” (ediţia lui Cowley, nr. 30).
Mai mult, Iohanan, fiul lui Eliaşib, avea o odaie în Templul de la Ierusalim când Ezra a
sosit în cetatea aceea (Ezra 10:6). Dacă Ezra a venit la Ierusalim în 457 î.Hr. şi l‐a găsit pe
Iohanan în posesia unei odăi din Templu, acesta din urmă trebuie să fi fost un preot slujitor
în vârstă de cel puţin 20 de ani (vezi Ezra 3:8). Dacă, potrivit papirusului menţionat, Iohanan
era mare preot în 410 î.Hr., pe vremea aceea trebuie să fi fost de cel puţin 67 de ani. De
asemenea, întrucât succesorul său Iadua (Neemia 12:11,22) era mare preot când Alexandru
cel Mare traversa Palestina (332 î.Hr.), adică 78 de ani mai târziu, Iadua trebuie să fi fost în
vârstă de aprox. 100 de ani.
Cei care susţin că Neemia l‐a precedat pe Ezra declară că aparenta dificultate de a
presupune că Iadua funcţiona ca mare preot la vârsta de 100 de ani poate fi rezolvată
admiţând că Ezra a sosit la Ierusalim sub Artaxerxe II (405/404‐359/358 î.Hr.). Atunci se
poate explica faptul că Iohanan a devenit mare preot cu puţin timp înainte de 410 î.Hr., ca
succesor al lui Ioiada, fiul lui Eliaşib, contemporanul lui Neemia. Presupunând că Iohanan era
de aproximativ 30 de ani în 410, aceasta înseamnă că el avea 43 de ani când Ezra a sosit la
Ierusalim, în anul al 7‐lea de domnie al lui Artaxerxe II, şi astfel deţinea o cameră la Templu,
pe care Ezra a putut‐o folosi (Ezra 10:6). În continuare, dacă presupunem că Iadua s‐a născut
târziu în viaţa lui Iohanan, poate când Iohanan avea 40 de ani, el a atins vârsta de 70 de ani
pe timpul vizitei lui Alexandru.
Acestea sunt cele cinci argumente mai importante pe care savanţii le prezintă în
favoarea inversării succesiunii tradiţionale a expediţiilor lui Ezra şi Neemia. Aceste
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argumente vor fi analizate acum din punctul de vedere al succesiunii tradiţionale, Ezra și
apoi Neemia.
1. Plasarea lui Ezra înainte de Neemia este una normală, fiind o poziție biblică. Ezra a
sosit la Ierusalim în 457 î.Hr., deținând o mare autoritate, dar nu ca și guvernator, precum
Neemia 13 ani mai târziu. Ezra câştigase favoarea împăratului, care l‐a autorizat să se
întoarcă în Iudea şi să reorganizeze sistemul judecătoresc potrivit legilor iudaice (vezi Ezra
7:26). De asemenea, el a primit susţinere financiară şi din câte se pare dreptul de a întări
cetatea. În timpul rebeliunii lui Megabizos, satrap „Dincolo de Râu”, de care aparţinea
provincia Iudea, samaritenii au folosit probabil ocazia să comunice direct cu împăratul
asigurându‐l de loialitatea lor, dar în acelaşi timp acuzându‐i pe iudei de intenţia dăunătoare
de a reconstrui zidul cetăţii lor. Artaxerxe, nestatornic din fire şi oportunist, a acceptat poate
cu recunoştinţă declaraţia pe care au făcut‐o samaritenii, nădăjduind că loialitatea lor urma
să‐i provoace neajunsuri răzvrătitului Megabizos în propria lui satrapie, şi le‐a îngăduit
samaritenilor să ceară o oprire a reconstruirii zidului Ierusalimului. Nefiind mulțumiți de
rezultatul obținut, și anume oprirea activității iudeilor, samaritenii au demolat o parte din
zid și au ars anumite porți (vezi Neemia 1:3).
După ce Megabizos şi Artaxerxe s‐au împăcat, au fost refăcute relaţiile cu satrapia de
„Dincolo de Râu”, iar Neemia a aflat de la fratele său (vezi Neemia 1:2) ce se petrecuse în
Iudea în perioada când legăturile cu provincia aceea fuseseră întrerupte. Atunci Neemia i‐a
cerut împăratului, de a cărui bunăvoinţă se bucura, să fie trimis la Ierusalim cu autoritate
deplină pentru a reconstrui zidul (Neemia 1 şi 2).
Cu toate că Neemia primise această autoritatea, el a acţionat cu foarte mare atenţie
la sosirea lui la Ierusalim, perfect conştient de puterea şi perseverența vrăjmaşilor săi.
Discreţia lui iniţială (Neemia 2:12‐16), alături de hotărârea care mai târziu a respins opoziţia
faţă de lucrarea lui, arată cât de calificat era Neemia pentru a termina lucrarea la care se
angajase Ezra, dar pe care acesta din urmă fusese împiedicat să o aducă la îndeplinire.
Putem deduce din această parte istorică că Ezra a socotit că e înţelept să nu iasă în
evidenţă până s‐a terminat construirea zidului. Se poate de asemenea ca Ezra să fi fost
acuzat de vrăjmaşii săi dintre iudei că produce nelinişte şi conflict între Iuda şi naţiunile
învecinate pentru că a alungat femeile păgâne din casele iudaice, la întoarcerea sa la
Ierusalim (Ezra 9 şi 10). Nu ar fi o chestiune ieșită din comun, că prudenţa a dictat un anumit
comportament care, la început, a lăsat aparenţa că Neemia nu avea nimic de‐a face cu Ezra.
Totuşi, odată zidul terminat şi neavând de ce să se mai teamă, Neemia i‐a acordat în
mod firesc lui Ezra locul îndreptăţit în treburile naţiunii. La sfinţirea zidului, el l‐a invitat pe
Ezra să conducă primul dintre cele două coruri de laudă din cadrul ceremoniei, în timp ce el
însuşi îl conducea pe al doilea (Neemia 12:36‐38). Era cât se poate de adecvat ca cele două
procesiuni să fie conduse de cei doi bărbaţi care avuseseră un rol atât de însemnat în
lucrarea de refacere a zidului.
Mai târziu, când a sosit vremea sărbătorilor, Ezra a fost conducătorul religios
necontestat şi a îndrumat poporul în activităţile sale (Neemia 8:1‐6, 9, 13). Aceasta arată
încă odată că Neemia nu l‐a ignorat pe Ezra, ci i‐a acordat locul cuvenit de îndată ce
condiţiile au îngăduit‐o. Nu este adevărat, aşa cum s‐a susţinut, că numele lui Ezra poate fi
trecut cu vederea în capitolele 8‐12 din Neemia, fără nici cea mai mică consecinţă. Dacă s‐ar
fi procedat aşa, una dintre cele două procesiuni din timpul zidului nu ar fi avut conducător.
Explicaţia care face din Ezra întâi predecesorul şi mai târziu colaboratorul lui Neemia e pe
deplin compatibilă cu faptele cunoscute.
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2. Neemia a folosit cel mai vechi recensământ cunoscut. Faptul că Neemia a folosit
lista recensământului de pe timpul lui Zorobabel ca bază pentru măsurile lui de a repopula
Ierusalimul (Neemia 7) nu înseamnă că i‐a omis pe acei exilaţi care se întorseseră de curând
cu Ezra sau că aceştia nu se întorseseră încă. Noi cunoaştem evenimentele din acea vreme
doar parţial. Este posibil ca exilaţii care‐l însoţiseră pe Ezra să fi fost mai dispuşi să locuiască
în Ierusalim decât cei de pe timpul lui Zorobabel, o situaţie care l‐ar fi făcut pe Neemia să
cerceteze lista recensământului anterior. Un alt posibil motiv pentru consultarea listei mai
vechi ar putea fi faptul că cei 50.000 de exilaţi ai expediţiei lui Zorobabel erau egal distribuiţi
prin ţară față de grupa relativ mică care sosise la Ierusalim cu Ezra. Întrucât lista lui
Zorobabel menţionează 45 de grupe, excluzând slugile şi saltimbancii, iar lista lui Ezra numai
18 grupe, este evident că prima listă oferea o mai bună reprezentare a contingentelor de
populaţiei decât cea de a doua. Faptul că lista lui Ezra nu e menţionată în Neemia 7 nu
dovedeşte că ea nu exista pe timpul lui Neemia.
3. Neemia nu a organizat un nou oficiu al trezoreriei. E falsă susţinerea că Neemia, în
cursul celui de al doilea mandat al lui ca guvernator, a instituit pentru prima dată vistiernici.
Raportul din Neemia 13:10‐14 afirmă în mod clar că la sosirea lui la Ierusalim a doua oară
Neemia a aflat că de un timp poporul nu mai dăduse zecime şi că, din cauza aceasta,
personalul Templului fusese constrâns să lucreze pământul pentru ca să‐şi asigure cele
trebuincioase vieţii. Neemia a corectat situaţia imediat după sosirea sa. Convingându‐i pe
iudei să reia plătirea de zecime, a reuşit să‐i recheme pe leviţi şi pe cântăreţi la Templu.
Aşadar, era nevoie de vistiernici care să mânuiască fondurile şi de aceea au fost numiţi patru
bărbaţi. Menţionarea a patru vistiernici în Ezra 8:33 nu îndreptăţeşte concluzia că era ceva
obişnuit ca toate fondurile Templului să fie administrate de o comisie de patru. A presupune
că o astfel de comisie nu a existat înainte de a doua perioadă de serviciu a lui Neemia nu are
la bază fapte reale.
4. Ezra I‐a mulţumit lui Dumnezeu pentru permisiunea de a construi un zid. Dacă
reconstituirea istoriei activităţii lui Ezra, aşa cum e trecută în revistă pe scurt la punctul nr. 1,
e în acord cu faptele, Ezra a fost împuternicit să reconstruiască zidul Ierusalimului la data
reîntoarcerii lui, în anul 457 î.Hr. Dacă lucrurile stau aşa, nu e de mirare că‐l descoperim
mulţumind lui Dumnezeu (Ezra 9:9), deoarece îi influenţase pe împăraţii Persiei să dea lui
Israel „o nouă putere de viaţă” (Cir şi Artaxerxe I), să ajute pe Israel la construirea Casei
Dumnezeului lor (Cir şi Dariu I) şi să le „facă rost de un loc de adăpost în Iuda şi în Ierusalim”
[să le „dea” „un zid în Iuda şi la Ierusalim”‐ traducerea KJV] (Artaxerxe I). Este de observat că
zidul nu era încă terminat. Cuvintele lui ar putea fi înţelese astfel, numai dacă alte dovezi ar
ieşi la iveală, arătând că înălţarea zidului fusese deja terminată înainte ca rugăciunea lui să fi
fost rostită. Dar luată singură, afirmaţia aceasta poate fi interpretată de asemenea că prin
harul lui Dumnezeu se dăduse autorizaţia de a se continua reconstruirea zidului. Cuvintele
nu dau de înţeles că zidul era deja terminat, şi textul acesta nu poate fi luat ca dovadă că
reforma lui Ezra, descrisă în capitolele 9 şi 10, a avut loc după evenimentele raportate în
cartea lui Neemia.
5. Vârsta lui Iohanan nu era ilogică. Nu există motiv să se pună la îndoială faptul că
Iohanan, menţionat într‐un document iudaic de la Elefantina ca mare preot în anul 410 î.Hr.,
este Iohanan, fiul lui Eliaşib, din Neemia 12:22‐23. Cel mai probabil el a fost şi omul în a cărei
cameră a plâns Ezra (Ezra 10:6). Chiar pe vremea reîntoarcerii lui Ezra la Ierusalim, în anul
457 î.Hr., Iohanan era deja un preot respectat trecut puțin de 30 de ani şi avea propria sa
cameră învecinată cu Templu. El putea să fie mare preot şi în 410 î.Hr., la vârsta de 70‐80 de
ani, când scrisoarea amintită anterior, a iudeilor din Elefantina, i‐a fost scrisă.
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Singura dificultate a acestei interpretări este în legătură cu Iadua; dacă a fost
succesorul lui Iohanan ca mare preot şi dacă slujea încă pe vremea lui Alexandru, la 75 de
ani după scrisoarea elefantină către Iohanan, aşa cum ar părea să susţină Iosif Flavius (în
Antichități iudaice, xi, 8. 4, 5)? Totuşi, această dificultate pare mai serioasă decât este în
fapt. Chiar dacă Iosif e corect în susţinerea că marele preot de pe timpul lui Alexandru era
Iadua, nu înseamnă neapărat că acesta era acelaşi Iadua cu cel menţionat în Neemia 12:11‐
22. Însăşi cartea lui Neemia mai cunoaşte un Iadua, menţionat în calitate de cap de familie,
care a semnat legământul de pe timpul lui Neemia (Neemia 10:21). Prin urmare, Iadua din
Neemia 12:11‐22, care a venit după Iohanan ca mare preot, ar fi putut să fie bunicul unui
mare preot cu numele de Iadua, care a oficiat în Templu pe vremea vizitei lui Alexandru.
Ar trebui să se ia în considerare că istoricul Iosif a făcut cel puţin o singură greşeală
serioasă în naraţiunea lui cu privire la istoria timpului său, făcându‐l pe Sanbalat
contemporan al lui Alexandru (Antichități, xi, 8. 2, 3). Ştim din Biblie şi din rapoarte
contemporane aflate la Elefantina că Sanbalat a trăit pe vremea lui Neemia (vezi la Neemia
2:10). De aceea, e foarte posibil ca el să fi confundat numele marilor preoţi iudei. Cu toate
acestea, nu e necesar ca din cauza aceasta să presupunem că relatarea vizitei lui Alexandru
trebuie considerată ca fiind legendară.
Din cele spuse mai sus este evident că dovada adusă ca argument în favoarea teoriei
că Ezra a apărut după Neemia este, în cel mai bun caz, foarte slabă. Datorită recunoaşterii
acestui fapt, mulţi cercetători au refuzat să inverseze succesiunea tradiţională. În plus, o
astfel de inversare propusă îi pune pe apărătorii teoriei inversării în situaţii dificile,
asemănătoare celor pe care caută să le evite.
1. Vârsta lui Meremot. Când a sosit la Ierusalim, în anul 457 î.Hr., Ezra a predat
visteriile aduse din Babilon preotului Meremot, fiul lui Urie (Ezra 8:33). Acelaşi Meremot e
amintit 13 ani mai târziu, ca un activ susţinător al lui Neemia şi un entuziast conducător a
două secţiuni ale zidului (Neemia 3:4, 21). Nu se naște nicio problemă de pe urma faptului
că acelaşi bărbat a îndeplinit diferitele funcţii atribuite lui în textele de mai sus în decursul
celor 13 ani, din 457 până în 444 î.Hr..
Dacă, însă, aşa cum se pretinde, Ezra a sosit la Ierusalim în anul 397 î.Hr., în al 7‐lea
an al lui Artaxerxe II, la 47 de ani după ce zidul lui Neemia fusese construit, Meremot care a
primit vistieriile de la Ezra era un om foarte bătrân. Chiar dacă Meremot avea 25 de ani când
a purtat răspunderea zidirii a două părţi din zid, el ar fi atins vârsta de 72 de ani, când a
activat ca unul dintre vistiernici, pe vremea reîntoarcerii lui Ezra. Deşi acest lucru ar fi
posibil, este de observat că noua teorie îi atribuie lui Meremot o vârstă pe care adepţii
acestei teorii o consideră imposibilă pentru Iohanan. Un alt punct demn de reamintit este că
pe vremea lui Ezra şi a lui Neemia orice mare preot slujea toată viaţa, şi e numai de aşteptat
ca cei care deţineau slujba să fie înaintaţi în vârstă către sfârşitul perioadelor lor de serviciu.
Astfel, Aaron a servit ca mare preot până la vârsta de 123 de ani, Eli până la vârsta de 98 şi
Iehoiada până la vârsta de 130 de ani (Numeri 33:39; 1 Samuel 4:15; 2 Cronici 24:15).
2. Vârsta lui Ezra. O dificultate şi mai mare pentru susţinătorii teoriei inversării apare
în privinţa vârstei lui Ezra, în cazul în care acesta a sosit la Ierusalim la 47 de ani după
Neemia. Adepţii acestei noii teorii îl prezintă pe Ezra ca marele conducător religios al
activităţilor descrise în Neemia 8 şi ca unul dintre cei doi conducători ai ceremoniei de
sfinţire a zidului. Dar cineva ales să conducă astfel de lucrări, în locul marelui preot, trebuie
să fi fost un om distins şi extrem de influent, prin urmare, nu un tânăr. E dificil să ne
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imaginăm că cineva ales pentru acest rol ar fi fost mai tânăr de 40 de ani sau că Neemia l‐ar
fi ales dacă nu era cunoscut pentru importanța realizărilor anterioare. Însă admiterea că
Ezra avea o vârstă respectabilă pe vremea lui Neemia conduce inevitabil la o vârstă absurd
de înaintată pentru el pe timpul presupusei lui reîntoarceri din Babilon, 47 de ani mai târziu,
în anul 397 î.Hr.
Recunoscând această serioasă dificultate, mulţi învăţaţi care inversează ordinea
biblică a lui Ezra şi Neemia, şterg numele lui Ezra din texte care‐l asociază cu Neemia sau în
mod arbitrar plasează expediţia lui în al 37‐lea an al lui Artaxerxe I.
Ambele propuneri prin care Ezra este plasat după Neemia fac apel la o nefericită
schimbare a textului biblic.
Cercetătorul conservator al Bibliei nu găseşte motiv pentru inversarea succesiunii
sosirii lui Ezra şi a lui Neemia. O astfel de schimbare nu numai că nu rezolvă toate
dificultăţile pe care îşi propune să le înlăture, ci creează unele noi şi face cât se poate de
dificilă o reconstituire a istoriei timpului aceluia. Iar noi nu putem ignora nici afirmaţiile
inspiraţiei divine şi nici faptele cunoscute ale istoriei.
Astfel, avem de ales între porunca dată de Artaxerxe în anul 457 î.Hr. (vezi Ezra 7) și
cea dată de același împărat în anul 445 î.Hr. (Neemia 2). Decretul din 457 include câteva
elemente care nu se regăsesc în celelalte. Dintre toate, cel mai important este acela că
iudeilor li se permite de acum înainte să trăiască după Legile date de Dumnezeu. În Ezra 4:7‐
23 conform Ezra 9:9 vedem că cei plecați la Ierusalim împreună cu Ezra au început
construirea Ierusalimul și a zidurilor, dar apoi au fost împiedicați de dușmanii lor care se
temeau de o nesubordonare din partea acestora. După un timp, Artaxerxe prin Neemia
acordă din nou dreptul de a construi zidurile.
Poruncile lui Cir și Dariu priveau reconstruirea templului, prima poruncă a lui
Artaxerxe privea rezidirea orașului și restaurarea legislației iudaice, iar cea de‐a doua,
primită de Neemia, era doar o întărire a primului decret care fusese anulat pentru că satrapii
lui Artaxerxe se temeau că iudei se vor răscula.
Luând în considerare toate elementele discutate mai sus în legătură cu fiecare posibil
decret, rezultă că anul de la care pornesc perioadele de 2.300, 490 și 483 de zile este anul
457 î.Hr. Deci, până la Mesia va trece un an și încă câteva luni. Dar Mesia nu a venit atunci, ci
mult mai târziu. Aici trebuie să avem în vedere asocierea pe care Dumnezeu o face uneori în
profeție între o zi și un an, în care o zi să fie considerată un an (Ezechiel 4:6, Numeri 14:34).
Astfel, și perioada de dominație de 1.260 de zile a cornului din Daniel 7 trebuie înțeleasă ca
o perioadă de 1.260 de ani.
Folosind acest principiu rezultă schema prezentată în anexa acestui studiu: cu privire
la schemă există, însă, aspecte care trebuie clarificate, ceea ce vom face în rândurile ce
urmează.

Primele șapte săptămâni
7 săptămâni = 49 ani, o perioadă jubiliară (conform Leviticul 25:8‐10). Nu este
necesar să se găsească un eveniment istoric corespunzător sfârşitului acestor „7 săptămâni”.
Perioada este importantă în sine şi fiecare an jubiliar avea importanţă istorică. Menţionarea
acestei perioade subliniază că totalul de 70 de săptămâni trebuie înţeles ca un fel de jubileu
al jubileelor şi totodată că odată cu anul 457 î.Hr. începe cu adevărat restaurarea civilă a
naţiunii iudaice. Cercetările făcute în ultimii ani, care au descoperit anumiţi ani jubiliari
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istorici din perioada intertestamentală sau de la începuturile erei creştine, confirmă o
corespondenţă spectaculoasă între aceste jubilee istorice şi datele profetico‐istorice ale
profeţiei din Daniel 9. Acest amănunt este de o importanţă considerabilă în formarea
interpretării acestei profeţii. Unii interpreți ai profețiilor din Daniel aplică această profeţie
într‐un sens dispensaţionalist, rupând în mod straniu continuitatea celor 70 de săptămâni. Ei
consideră că primele 7 şi 62 de săptămâni sunt o continuitate până la Isus Hristos, în schimb
ultima săptămână ar reprezenta două perioade de 1260 de zile (trei ani şi jumătate) de
persecuţii ale lui Antichrist în timpul strâmtorării viitoare care va fi o persecuţie
antievreiască. Domnul care va veni, din versetele 26‐27, ar reprezenta pe Antichrist care va
face un legământ cu mulţi apostaţi, va desfiinţa jertfele de la templu ( care, între timp, va fi
fost rezidit!), şi va impune închinarea la propria statuie. Dar aceste interpretări pot fi
adevărate doar dacă nu se ține seama de legăturile între viziunile pe care Daniel le‐a primit
și care se completează una pe alta. Astfel se fac mai multe greşeli exegetice: se aplică
versetul 27 la Antichrist, deşi el este paralel cu cele anterioare, având acelaşi Personaj
Mesianic în centru, apoi se creează o prăpastie, o discontinuitate între cele 69 de săptămâni
şi săptămâna a 70‐a.
Primul jubileu din cele zece, între anii 457 și 408, a fost ultima perioadă a
prezenţei unor profeţi printre iudei, în acel timp s‐au făcut ultimele reforme spirituale, iar
Dumnezeu nu a mai trimis niciun profet, din cele pe care le știm noi, până la Ioan
Botezătorul. Ultimele detalii istorice din Cronici, Ezra sau Maleahi ne duc până pe la anii 410
î.Hr.

62 de săptămâni și botezul lui Isus
7 săptămâni şi 62 de săptămâni – După cum am amintit deja, prin faptul că desparte
primele 7 săptămâni de următoarele 62, traducerea Cornilescu nu redă întocmai textul
original. Traducerile Sinodală, Cornilescu revizuită sau Fidela nu conțin această eroare.
Aceste „7 săptămâni și 62 de săptămâni” sunt 69 săptămâni de ani, deci 69x7=483 ani și
încep cu decretul lui Artaxerxe (457 î.Hr.). Ele sunt o perioadă de timp care trebuie să ducă
până la Mesia Conducătorul, adică până la Isus Hristos. Este de remarcat faptul că aici nu se
prevede data naşterii lui Mesia, ci data apariţiei lui publice, în calitate de Conducător. La
iudei, o persoană trebuia să aibă vârsta de 30 de ani pentru a ocupa o funcţie publică
importantă şi Luca relatează că Isus din Nazaret avea aproximativ 30 de ani la data botezului
Său, adică atunci când Şi‐a început activitatea publică (Luca 3:21‐23). Mesia înseamnă Unsul
Domnului (Regele, Preotul sau Profetul), iar Isus a fost confirmat în această calitate, de către
Duhul Sfânt, cu ocazia botezului și nu la naștere (Fapte 10:38). Nu întâmplător, după această
dată Isus a început să predice: „S‐a împlinit vremea! Pocăiţi‐vă şi credeţi în Evanghelie!”
(Marcu 1:15, vezi şi trimiterea la Daniel 8).
Un papirus elefantin găsit în Egipt informează că anul urcării la tron al lui Artaxerxe a
fost anul 464 î.Hr. Trebuie să ținem cont și de cronologia iudaică, pentru că anul urcării la
tron a început după anul nou iudaic a anului 465 î.Hr.2 și s‐a încheiat la noul an următor în
toamna lui 464. Deci primul an plin de domnie al lui Artaxerxe este anul cuprins între
toamna lui 464 și toamna lui 463. Așadar, al șaptelea an, anul când a fost dată porunca
pentru zidirea și restaurarea Ierusalimului este anul cuprins între 458 și 457 î.Hr.,
specificațiile decretului neintrând în vigoare decât spre sfârșitul toamnei anului 457 î.Hr..
2

Anul iudaic începe toamna.
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Plecând de la anul 457 î.Hr., mai exact din toamna acestui an când decretul a intrat în
vigoare, cele 69 de săptămâni profetice, sau 483 de ani, ajung până în anul 27. Trebuie
lămurit că dacă cele 69 de săptămâni încep la începutul anului 457 î.Hr., atunci ele se
sfârșesc în anul 26, pentru că această perioadă cere 457 de ani întregi dinainte de Hristos și
26 de ani întregi după Hristos. Însă această perioadă începe la câteva luni după anul 457
î.Hr. și se termină la câteva luni după anul 26, adică în anul 27.
În ce an istoric a avut loc botezul lui Isus? Luca precizează că Ioan Botezătorul a
început să boteze în anul al 15‐lea al cezarului Tiberius (Luca 3:1‐2) şi descrie botezul lui Isus
ca având loc în acest an. După calculul roman folosit de istorici, anul al 15‐lea al lui Tiberius
ar fi anul 29 al erei noastre, nu chiar atât de exact cum cere profeţia. Dar dacă ţinem seama
de faptul că Luca a folosit sursele palestiniene pentru a‐şi data evenimentele, atunci trebuie
să calculăm după obiceiul local din acea perioadă şi anume: a) după metoda antedatării,
care cere calcularea timpului de la urcarea pe tron până la anul nou calendaristic ca fiind un
an întreg de domnie şi b) după anul calendaristic iudaic care începe toamna. Tiberius s‐a
urcat pe tron în 19 august în anul 14 d.Hr. Perioada din august până în octombrie este
socotită, după acest sistem, ca primul an de domnie. De la data anului nou (1 Tișrei3) din
octombrie anul 14 şi până la data anului nou (1 Tișrei) din octombrie anul 27 d.Hr. avem încă
13 ani. Dacă botezul lui Isus a avut loc după 1 Tișrei, deci după anul nou în octombrie anul
27 d.Hr., acest eveniment are loc, după calculul palestinian, în anul al 15‐lea al lui Tiberiu.
Datarea este semnificativă şi pentru faptul că Isus, care era galilean, venea în Iudeea, la
Ierusalim, numai de sărbători. O asemenea ocazie era potrivită şi pentru Ioan Botezătorul
care chema mulţimile la Iordan, în Iudeea. Faptul că lumea creştină sărbătorește botezul lui
Isus la o anumită dată nu trebuie să ne deranjeze cu ceva. Este lucru cunoscut din punct de
vedere istoric şi recunoscut de teologii ortodocşi şi catolici, că datarea acestor sărbători
comemorative este cel mai adesea convenţională, nu ştiinţifică sau biblică.
Anul 27 al erei noastre este exact împlinirea a 483 de ani (7+62 săptămâni) de la
decretul lui Artaxerxe din anul 457 î.Hr. Un calcul superficial ar descoperi o diferenţă de un
an. Dar această diferenţă dispare dacă ţinem seama de inexistenţa anului „0” (zero) în
cronologia istorică. În astronomie, unde sunt necesare calcule matematice exacte, se
transformă anii istorici în ani astronomici după cum urmează: anii 1, 2, 3, 4, 5 etc., ai erei
noastre sunt numiţi +1, +2, +3, +4, +5 etc., iar anii dinaintea erei noastre sunt numiţi cu 1
mai puţin, pentru a include anul zero, astfel încât anul 1 î.Hr.=0; anul 2 î.Hr.=‐1; anul 3 î.Hr.=
‐2 ş.a.m.d. Deci anul 457 î.Hr. va fi, în limbaj matematic, anul ‐456 (minus 456). Adunând cei
456 ani dinaintea erei noastre la cei 27 ani ai erei noastre până la botezul lui Isus, avem
exact 483 de ani, cât cere profeţia. Împlinirea este mai mult decât spectaculoasă.
O importantă dilemă care trebuie amintită aici este şi întrebarea: Cum se face că
Isus avea cam 30 de ani cu ocazia botezului Său din anul 27 al erei noastre, fiindcă se ştie că
anii acesteia încep cu naşterea lui Hristos, ceea ce face ca el să fi avut în jur 27 de ani?
Realitatea este că era creştină a fost calculată de Dionisie Exiguus, un călugăr din Dobrogea,
la câteva secole după naşterea lui Hristos şi stabilirea începutului acesteia conţine o greşeală
de calcul, o diferenţă de aproape 4‐5 ani! Toţi cercetătorii recunosc că Irod cel mare, care
dorea să ia viaţa pruncului Isus a murit în aprilie anul 4 înainte de Hristos. Ori, Evanghelia
relatează că Irod era în viaţă la naşterea lui Isus (Matei 2).

3

Prima lună a anului religios iudaic și a șaptea lună a calendarului civil.
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Lucrarea lui Isus
Pentru o săptămână, ultima din cele 70 de săptămâni, Hristos întărește/dă putere4
unui legământ cu mulți. Legământul pe care îl face Isus nu este unul nou, ci este unul
conceput și anunțat mai demult, dar care abia acum este confirmat şi îşi dovedeşte puterea
(Evrei 9:18‐22). Observaţi repetarea expresiei „mulţi” în legătură cu acest legământ (Isaia
52:13‐15, 53:10‐12, 55:3‐6, Matei 26:27‐28, Matei 20:28). „La jumătatea săptămânii va face
să înceteze jertfa și darul de mâncare”. Aceste cuvinte profetizează moartea Mântuitorului
din anul 31, în perioada paștelui de atunci, la jumătatea ultimei săptămâni profetice. Din
Daniel 9:25‐27 noi trebuie să învățăm că lucrarea lui Hristos de până la jumătatea
săptămânii, adică până la crucificare, este o perioadă în care se lucrează pentru
îndepărtarea păcatelor și aducerea neprihănirii. Și într‐adevăr, Dumnezeu Fiul, întrupat în
persoana unei ființe umane născută asemenea fraților Săi, trăiește fără a călca vreuna din
poruncile lui Dumnezeu. Urmând planurile Sale, Dumnezeu face cunoscut poporului Său
ceea ce trebuie să știe în vederea salvării lui. Marea lucrare a mântuirii merge înainte.
Oamenii învață despre împăcarea cu Dumnezeu, despre despărțirea de păcat și despre
neprihănire. Adevărurile acestea, crezute și trăite au puterea de a sfinți pe om. Prin viața sa
și moartea de la Golgota, Hristos a adus eliberarea veșnică din păcat pentru oricine își
dorește lucrul acesta.
Ca o paranteză la acest studiu, trebuie lămurit că există o dată tradițională pentru
moartea lui Isus, anul 33, dar acest an este incorect din toate punctele de vedere. Să luăm
ca exemplu unele dintre ele: a) dacă Isus a murit în anul 33, aceasta înseamnă că a fost
botezat în anul 30; în anul 30 Isus avea peste 34 de ani, iar aceasta nu se potrivește cu ceea
ce spune Evanghelia că Isus avea în jur de 30 de ani, b) folosind notarea iudaică, anul al 15‐
lea al lui Tiberiu, nu este 29/30, ci anul 27, c) dacă anul 33 este anul crucificării, nu există o
împlinire corectă a profeției din Daniel 9 etc.
Vom merge mai departe în studiul nostru. Pronumele „El” de la începutul versetului
27 i‐a determinat pe mulţi să creadă că subiectul ar fi „domnul care va veni”, pustiitorul din
versetul anterior, dar persoana principală a fiecărui verset din acest pasaj este Mesia. În
plus, versetele 26 şi 27 sunt paralele, fiecare prezentând în prima parte evenimentul
mesianic, iar în a doua parte, distrugerile cauzate de romani în consecinţă.
Ultima săptămână, adică anii 27‐34 d.Hr., trebuia să fie perioada în care Mesia să
confirme şi să dovedească temeinicia legământului Său. Cum însă această săptămână este
ultima din cele 70, ea aparţine timpului alocat evreilor (conform Daniel 9:24), așadar este
vorba de confirmarea legământului timp de 7 ani în favoarea poporului iudeu. Acesta este,
în mod exact, timpul în care Isus şi apoi apostolii Lui au predicat şi au făcut minuni aproape
exclusiv pentru iudei. Anul 34 este, cu aproximaţia cerută de lipsa unei evidenţe mai simple,
anul în care autorităţile de la Ierusalim nu mai tolerează creştinismul şi hotărăsc să‐l smulgă
din rădăcini, este momentul condamnării diaconului Ştefan şi al începutului dispersării
creştinilor în afara lui Israel (la „neamuri”). Daniel ne spune că pentru iudei a fost tăiată o
perioadă de 490 de ani din cei 2.300 de ani. Aceasta s‐a încheiat în anul 34 d.Hr., anul în care
a fost martirizat diaconul Ștefan. Conform profeției din Daniel 9, odată cu acest moment
Israel a încetat să mai fie poporului lui Dumnezeu. De acum înainte poporul Celui Preaînalt
4

Ebraicul „” ָגּבַר- „gabar” care înseamnă a avea putere, a da putere, a face puternic, a reuși, etc.
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urma să fie biserica celor credincioși, aflată nu într‐un singur loc, ci răspândită în întreaga
lume. Poporul lui Dumnezeu avea să fie format de acum înainte de cei care îl primesc pe Isus
ca Mesia și devin ucenici ai Săi.
Stabilirea datei martiriului lui Ştefan se poate face indirect prin aflarea datei
convertirii apostolului Pavel, eveniment petrecut imediat după aceea. Cel mai important
reper cronologic se află în Fapte 18:12 unde este amintit Galion (Lucius Junius Gallio, fratele
lui Seneca), despre care se ştie că a fost consul al provinciei Ahaia în Corint, în jurul anului 52
d.Hr. şi că a îndeplinit acest oficiu timp de un an. Aceste date sunt datorate descoperirii
relativ recente a unei inscripţii din Delfi, Grecia. Calculând timpul scurs de la convertirea lui
Pavel și până la vizitarea Corintului [3 ani până la prima vizită la Ierusalim (Galateni 1:15‐18),
plus încă 14 ani până la sinodul apostolic de la Ierusalim (Galateni 2:1, Fapte 15:2) şi încă 1
an până la vizitarea Corintului (Fapte 15:30 până la 18:12)] avem circa 18 ani pe care,
scăzându‐i din 52, obţinem anul 34 d.Hr. Așadar, informațiile istorice găsite până acum sunt
suficiente pentru a demonstra validitatea profețiilor din Daniel 9.
Această ultimă săptămână profetică a fost cea mai mare revărsare de har din toată
istoria naţiunii israelite. Trei ani şi jumătate în trup omenesc, apoi încă trei ani şi jumătate în
puterea Duhului Sfânt, prin apostolii Săi, Mesia a invitat pe poporul Lui, chiar şi după ce Îl
lepădaseră și îl crucificaseră. Isus le‐a dat har pentru încă trei ani şi jumătate (Fapte 1:8). Dar
păcatul respingerii Duhului Sfânt a fost mai grav decât acela al crucificării lui Isus. Generaţia
care L‐a respins pe Mesia trebuia să suporte blestemul propriei alegeri (Luca 19:41‐44).
Aceasta nu înseamnă că asupra naţiunii iudaice de atunci încoace zace un blestem
necondiţionat şi că toţi evreii sunt vinovaţi de „uciderea lui Dumnezeu” (Ezra 18:20, 31, 32).
Pe de altă parte, creştinismul istoric şi actual nu este mai puţin vinovat în această privinţă,
zilele lui fiind de asemenea numărate (Evrei 10:28‐31, Romani 11:11‐24).
Foarte interesant este faptul că, deși nu detaliază, Daniel 9 aduce din nou în discuție
fiara a patra. Despre ea aflăm că va nimici cetatea și templul, profeția împlinindu‐se încă o
dată în mod uimitor când, în anul 70 d.Hr., romanii distrug templul, nelăsând acolo „piatra
pe piatra" (vezi Matei 24:2, Marcu 13:2, Luca 21:6).
Acum Daniel înțelege că „mareh”‐ul nu are legătură cu întoarcerea din robia
babiloniană, nici cu Ierusalimul și nici cu templul de la Ierusalim. Daniel înțelege că vedenia
cu cele 2.300 de zile (mareh) pe care a avut‐o în capitolul 8 începe în anul 457 î.Hr. și indică
spre timpul sfârșitului; înțelege că din această perioadă Dumnezeu a tăiat 490 de ani pe care
i‐a pus deoparte pentru evrei, înțelege că Isus va veni în ultimii șapte ani ai acestei perioade.
Dar profeția merge mai departe și anunță că templul va fi distrus. La începutul explicației din
Daniel 9, Gabriel îi comunică profetului vestea restaurării Ierusalimului și a templului. Acum
Daniel află că vor fi distruse din nou. De ce? Pentru că prin solul său Dumnezeu transmitea
un mesaj de o importanță crucială. Sanctuarul din capitolul 8 care trebuia curățit, nu era
templul de la Ierusalim, ci locul despre care vorbește Daniel 9:24, adică sanctuarul ceresc.
Versetul 27 se termină și el brusc, dar este ceva normal, căci tot ceea ce trebuia spus
fusese spus, iar ceea ce necesita explicații fusese explicat. Așadar, cele 2.300 de seri și
dimineți începute în anul 457 î.Hr., luând în considerare datele folosite și la calcularea anului
27, ne duc în toamna anului 1844. În toamna acestui an Isus Hristos ca Mare Preot al
Sanctuarului de sus a început curățirea acestuia.
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Note suplimentare I
(pentru Daniel 9)
Pentru a înțelege mai exact de ce la calculul perioadelor din Daniel 9, la trecerea de
la perioada de dinaintea erei noastre la era noastră se adaugă un an față de calculul
matematic, se vor oferi mai departe niște explicații suplimentare.
Dionisie Exiguus, un călugăr care a trăit în al șaselea secol, născut în Sciția Minor,
adică Dobrogea de astăzi, este cunoscut lumii în special ca și creator al „Anno Domini”, adică
„era noastră” sau „după Hristos”. În calculele făcute de acest călugăr, s‐a strecurat o
greșeală de aproximativ 4 ani de zile, anul 2000 spre exemplu, fiind de fapt cca. 2004.
Precizarea aceasta este importantă pentru a stabili anii botezului și jertfei Domnului Hristos.
Un alt aspect important al studiului are legătură cu cronologia și matematica. În
cronologia istorică anul „0” nu există. În matematică, pe de altă parte cifra „0” există. De
aceea, atunci când folosim matematica pentru a calcula cronologia istorică pierdem un an.
În astronomie, unde sunt necesare calcule matematice exacte, se transformă anii istorici în
ani astronomici după cum urmează: anii 1, 2, 3, 4, 5 ş.a.m.d. ai erei noastre sunt numiţi +1,
+2, +3, +4, +5 ş.a.m.d., iar anii de dinaintea erei noastre sunt numiţi cu 1 mai puţin, pentru a
include anul zero, astfel încât anul 1 î.Hr. = 0; anul 2 î.Hr. = ‐1; anul 3 î.Hr. = ‐2 ş.a.m.d.
Un calcul matematic care face trecerea de la partea negativă la cea pozitivă este
exprimat mai jos:
‐ 4 + 10 = 6
În matematică, dacă la numărul ‐4 ( minus 4) adăugăm 10, adică mergem spre partea
pozitivă, obținem cifra 6. În matematică trecerea de la negativ la pozitiv se face prin cifra
„0”. Numerele sunt așezate astfel … ‐4, ‐3, ‐2, ‐1, 0, 1, 2, 3, 4 … În cronologie anul „0” nu
există, iar pentru a putea face calcule corecte din punct de vedere matematic trebuie să
facem să existe un an „0”. Lipsa anului „0” din cronologia istorică, și prezența lui în
matematică, provoacă o eroare de un an. De aceea trebuia ca anul ‐1 să devină anul „0”
(vedeți tabelul alăturat).
Deci anul 457 î.Hr. va fi, în limbaj matematic, anul ‐456 ( minus 456). Avem deci 456
de ani din cei 483, pentru perioada de dinainte de Hristos. Din totalul de 483 de ani care
trebuie împliniți, scădem cei 456 deja împliniți până la trecerea dintre ere și obținem încă 27
de ani. 483‐456=27.
Cele prezentate mai sus se aplică la orice calcul care trece de la perioada de
dinaintea erei noastre la era noastră. Astfel, perioada de 490 de ani se împlinește în anul 34,
iar cei 2.300 de ani în anul 1844.
Pe pagina următoare există o diagramă care poate ajuta la înțelegerea acestei
chestiuni.
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ÎNAINTEA EREI NOASTRE sau ÎNAINTE DE HRISTOS
‐ 457

‐ 456

‐ 455

‐ 454

‐ 453

…
…

‐4

‐3

ERA NOASTRĂ sau DUPĂ HRISTOS
‐2

‐1

1

2

3

4

…
…

26

27

…
…

26

27

Pentru că nu există un an zero, iar la calculele matematice avem nevoie de
el, ultimul an al perioadei de dinaintea lui Hristos devine anul „0”.

‐ 456

‐ 455

‐ 454

‐ 453

‐ 452

…
…

‐3

‐2

‐1

din toamna anului 457 î.Hr. până la trecerea la era actuală avem 456 de ani

0

1

2

3

4

apoi încă 27 de ani pentru a se împlini cei 483 de ani

Dacă pornim cei 483 de ani în anul ‐456 (457) î.Hr. ajungem la anul 27 d.Hr. Tot astfel, dacă pornim cei 490 de ani de la anul ‐456 ajungem la
anul 34, iar cei 2.300 de ani se vor sfârși în toamna anului 1844.
Utilizându‐se surse primare de informație s‐a putut stabilii că anii 457 î.Hr., 27 d.Hr. și 34 d.Hr. au fost ani sabatici (vedeți Leviticul 25:1‐7).
Anul sabatic permitea pământului să se odihnească și aducea sclavului evreu libertatea (Exodul 21:2). Astfel, anul 27 are o dublă însemnătate, căci
nu numai că se oferea libertatea sclavilor propriu‐ziși, dar și Mesia venise să ofere celor robiți de păcat eliberarea de sub acest jug. De asemenea
anul 34, an în care se încheie cei 490 de ani, reprezintă anul în care eliberarea de sub păcat a început să fie dusă neamurilor.
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Note suplimentare II
(pentru Daniel 9)
Pentru interpretarea profețiilor din Daniel există în lumea teologică patru abordări
distincte. Acestea sunt: interpretarea preteristă, interpretarea istoricistă, interpretarea
futuristă și interpretarea idealistă. În cele ce urmează le vom defini și vom încerca, prin
comparație, să vedem care din aceste metode este mai aproape de realitatea biblică.
Preterismul – este un mod de interpretare al profețiilor din Biblie, în special al celor
din cărțile Daniel și Apocalipsa, care susține că evenimentele prezise s‐au împlinit în primul
secol al erei creștine. Termenul „preterism” provine de la cuvântul latin „praeter” care,
conform dicționarului Webster, este un sufix ce înseamnă „trecut” sau „înainte de”.
Istoricismul – această metodă nu plasează profețiile din Biblie într‐un anumit interval
de timp, ci le lasă să se desfășoare de‐a lungul istoriei.
Futurismul – această metodă plasează o parte din profețiile biblice strict la timpul
sfârșitului, afirmând că acestea nu au nimic de‐a face cu prezentul istoric.
Idealismul – prin acest mod de interpretare profețiile sunt văzute ca fiind simboluri,
fără a avea o valoare literală.
De vreme ce interpretarea idealistă este vizibil greșită nu o vom discuta mai jos.
Interpretarea istoricistă a fost folosită în studiile noastre de până acum. Rămâne să
prezentăm câteva scheme de interpretare preteristă și futuristă, iar la Note suplimentare III
să prezentăm istoria dezvoltării acestor două moduri de interpretare.

Profețiile din Daniel în interpretarea preteristă
Această interpretare se împarte ea însăși în două concepte diferite și anume,
preterismul parțial și preterismul întreg.
Preterismul parțial afirmă că cele mai multe profeții escatologice au fost împlinite fie
în anul 70 d.Hr., fie în timpul persecuțiilor creștinilor sub împăratul roman Nero. Preterismul
întreg diferă față de cel parțial prin ideea că toate evenimentele profetice s‐au încheiat în
anul 70 d.Hr. Astfel, cornul cel mic este Antioh Epifanul, iar antihristul din Apocalipsa este
Nero. Evenimentele din Daniel 8 s‐au petrecut pe vremea evreilor din timpul lui Antioh
Epifanul, sanctuarul este templul de la Ierusalim, iar Cel Uns este marele preot evreu. O
schemă a acestei interpretări este redată mai jos.
587/586 î.Hr.
7 săptămâni

539/538 î.Hr.
62 de săptămâni

171/170 î.Hr.
1 săptămână

Căderea
Ierusalimului

Căderea Babilonului
și decretul lui Cir

Asasinarea marelui
preot Onias

164 î.Hr.

Curățirea templului

Istoricul Iosif Flavius este unul dintre cei care asociază cornul cel mic cu Antioh. Însă,
marele fizician Isaac Newton, pe bună dreptate, afirma:
„Această interpretare, cum că acest corn îl reprezintă pe Antioh Epifanul,
nu este cea mai judicioasă interpretare făcută de unii. Cornul unei fiare nu
reprezintă niciodată un individ, el semnifică întotdeauna o nouă împărăție. Pe
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când împărăția lui Antioh Epifanul era din vechea împărăție, din cea greacă.
Antioh stăpânea numai peste unul din cele patru coarne existente, atunci când
micul corn constituia cel de‐al cincilea corn, având proprii săi împărați.”1
Cele 70 de săptămâni nu încep odată cu căderea Ierusalimului, ci odată cu porunca
dată pentru rezidirea orașului sfânt. O astfel de confuzie este suficientă pentru a invalida
toate teoriile care sunt construite pe ea. Astfel, Cel Uns nu este marele preot evreu, iar
sanctuarul curățit nu poate fi templul de la Ierusalim.
Faptul că interpretarea preteristă este o eroare teologică și intelectuală se vede cu
claritate și din faptul că aceasta plasează evenimentele pe care Biblia le așează la sfârșitul
lumii, într‐un interval de timp din trecut.
Tabelul de mai sus este o schemă ce rezultă din aplicarea acestei interpretări.
Desigur, acesta nu este singurul exemplu, însă, deoarece toate celelalte modele folosesc
aceeași bază a interpretării, nu mai este necesar să le prezentam în studiul de față; ceea ce
este important ca noi să înțelegem este faptul că folosind această metodă nu se poate
obține un rezultat corect. Cei care încearcă să potrivească evenimentele în cadrul acestei
interpretări trebuie să altereze textul biblic, altfel nu pot ajunge la aceste concluzii. Lucrul
acesta l‐a observat și Isaac Newton care a înțeles că un corn reprezintă o împărăție și nu o
persoană. Același lucru mai poate fi observat din faptul că pasajul biblic care afirmă că acel
corn mic este distrus la venirea lui Hristos, este omis pe de‐a‐ntregul, având în vedere că
venirea Mântuitorului nu a avut loc înainte de anul 70 etc.

Profețiile din Daniel în interpretarea futuristă
Acest mod de interpretare desparte cele 70 de săptămâni în două, susținând că o
parte din profeție s‐a împlinit până la cruce, iar cealaltă parte a profeției se va împlini în
viitor la apariția unui Antihrist. Aceasta este o interpretare dispensaționalistă. Desigur,
aceasta este doar o variantă. Alte concluzii așează întreaga perioadă de 70 de săptămâni în
viitor. Ce ne interesează în special este faptul că în acest mod de interpretare Antihristul nu
este o persoană și o împărăție istorică, apărut din ruinele celui de al patrulea imperiu, ci va
aparea doar la timpul sfârșitului. Atunci va avea loc o perioadă de 7 ani sau 3 ani și jumătate
(în funcție de concluziile fiecărui cercetător) de încercări pentru biserică. Atunci, se spune,
va avea loc răpirea bisericii.
Această interpretare, la fel ca și cea preteristă, pentru a putea potrivi profeția biblică
în cadrul creat de ea, trebuie să nu țină seama de anumite pasaje din Scriptură sau să le
denatureze înțelesul.
Nu amintim aici decât un singur aspect al acestei denaturări: citind Daniel 9 nu
observăm niciun motiv de a despărții cele 70 de săptămâni în două perioade, nici să plasăm
aceste săptămâni în întregime în viitor.
Luând toate acestea în considerare, ar trebui să lăsam cuvintele Bibliei să spună
exact ceea ce spun și să acceptam acest mesaj, indiferent de părerile sau de preferințele
personale.

1

Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John, pagina 831.
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Note suplimentare III
(pentru Daniel 9)
În timpul Evului Mediu, perioadă cunoscută pentru întunericul spiritual și intelectual
ce a caracterizat‐o, orientarea unor credincioși ai bisericii latine spre Scriptură a schimbat
cursul vieții lor, dar și al lumii religioase.
Odată cu studiul Sfintelor Scripturi și traducerea acestora, a apărut presa de tipărit ‐
inventată în secolul al XV‐lea. În aceea perioadă s‐a putut observa o înviere a stării spirituale
pentru unii credincioși care, datorită studiului Sfintelor Scripturi, au ajuns să recunoască
gravele abateri ale religiei pe care o practicau.
În timpul acestei mișcări, cărțile profetice Daniel și Apocalipsa, precum și alte pasaje
ale Bibliei ca de exemplu Matei 24 sau 2 Tesaloniceni 2:1‐3 au început să fie studiate, iar
oamenii au înțeles că aceste profeții dezvăluiau ridicarea și supremația bisericii din care
făceau parte. Ei au înțeles că biserica latină era cornul cel mic, iar episcopul Romei, papa, era
reprezentantul acestei împărății la fel cum Nebucadnețar reprezenta Babilonul sau
Alexandru cel Mare era cornul Imperiului Grec. Această descoperire a lor a revoluționat
credința multor oameni, iar adevărul a fost răspândit în scris sau pe cale orală peste tot în
Europa. Ca răspuns la această provocare spirituală și intelectuală, Roma a contraatacat
folosind spiritul caracteristic ‐ forța, intriga, crima și altele, pe care doar împărăția
întunericului le poate folosi. Toate acestea însă, nu făceau altceva decât să le întărească
oamenilor convingerea în legătură cu concluziile la care ajunseseră din studiul profețiilor.
Prin aceasta, puterea politică și religioasă a Romei, precum și influența ei asupra împărățiilor
Europei, începea să fie șubrezită. Episcopul Romei nu putea rămâne nepăsător, la fel și cei
care îi slujeau orbește.
În anumite situații trebuia să se folosească altă tactică în locul celei agresive. Dacă
unii oameni puteau fi constrânși prin forță să renunțe la convingerile lor, trebuia găsit
altceva pentru cei care nu puteau fi obligați prin această metodă. Astfel au apărut cele două
sisteme de interpretare a profeției biblice, preterismul și futurismul, care au fost introduse și
dezvoltate de biserica latină prin intermediul iezuiților. Scopul creării acestor sisteme era
acela de a scoate din calcul pe episcopul Romei care era numit Antihrist, precum și biserica
sa care era considerată cornul cel mic. Henry Grattan Guinness a făcut un studiu al istoriei
interpretărilor cărții lui Daniel din acea perioadă. El a analizat punctele de vedere ale celor
care începuseră să studieze aceste profeții. Concluzia lui, remarcabilă, a fost aceea că orice
reformator care s‐a întors de la întunericul religios al Romei spre Scriptură, a asociat
profețiile din Daniel cu biserica latină și cu conducătorul acesteia.

Dezvoltarea preterismului și futurismului
Un iezuit spaniol pe nume Luis De Alcazar (1554‐1613) dezvoltă o metodă de
interpretare a profețiilor, care plasează profețiile escatologice în trecut, toate petrecându‐se
în primele șase secole creștine. El dezvolta această teorie, deși o altă teorie (futurismul)
fusese deja dezvoltată de alți iezuiți. Dar atâta vreme cât ambele interpretări puteau fi
crezute și folosi scopului pentru care fuseseră dezvoltate, urmând să aibă ca rezultat
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oprirea asocierii bisericii latine cu cornul cel mic, iar a Antihristului cu conducătorul acestei
biserici, nu era nicio problemă ca aceste două abordări să meargă în paralel.
Luis De Alcazar s‐a concentrat în dezvoltarea teoriei lui mai mult pe cartea Apocalipsei.
Nu Alcazar a fost primul care a folosit aceste idei, înaintea sa fiind și alții care au emis aceste
ipoteze, dar într‐un cu totul alt context. Însă el este amintit pentru că este fondatorul
sistemului preterist de interpretare al bisericii latine ca armă în contrareformă. Folosind
anumite interpretări găsite în scrierile unor comentatori biblici, cum ar fi scrierile părinților
bisericești sau cele iudaice, el distorsionează textul evident al Scripturilor pentru a putea
scoate cornul cel mic din locul lui istoric (începând cu divizarea Imperiului Roman, până la
timpul sfârșitului). Prin sistemul de educație dezvoltat ca parte a contrareformei,
interpretarea preteristă a început să fie acceptată de mulți credincioși și biserici care înainte
avuseseră o interpretare corectă în legătură cu cornul cel mic. Cu toate acestea, nu această
interpretare este astăzi predominantă în lumea creștină, deoarece este evident că ea nu se
sprijină pe dovezi solide, schimbă înțelesul textului biblic și face calcule care în mod evident
sunt greșite.
Creștinismul de astăzi este preponderent futurist. Futurismul este o interpretare care
s‐a născut în timpul contrareformei, în încercarea iezuiților de a veni cu un răspuns la
acuzațiile reformatorilor și de a scoate din profeția biblică prezența bisericii latine și a
episcopului ei, papa. Francisco Ribera (1537‐1591) a fost un iezuit, doctor în teologie. În 1585
el a început să scrie un lung comentariu al cărții Apocalipsa (500 de pagini) intitulat In
Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentari. Comentariul a fost
publicat în 1590. Apocalipsa aduce în discuție multe din profețiile din Daniel, cum ar fi
perioada de 1.260 de zile și cornul cel mic. Acest teolog afirma, în ciuda dovezilor evidente,
că Antihristul este doar o persoană. Însă, din cărțile Daniel și Apocalipsa se poate observa cu
ușurință că „împărat” și „împărăție” sunt două concepte interschimbabile, acolo unde este
cazul. Trebuie să ne reamintim că în vreme ce argintul din Daniel 2 reprezenta Medo‐Persia,
iar arama Grecia, aurul era un simbol pentru Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Dacă
cornul cel mic este o persoană, înseamnă că durata de viață a cornului nu se poate întinde
de la căderea Imperiului Roman până la timpul sfârșitului, dar dacă este o împărăție (vezi
Daniel 7:24 în comparație cu Daniel 8:23) atunci acest lucru se poate întâmpla, iar
reprezentantul acesteia se identifică cu ea (vezi Daniel 2:37‐40 și Daniel 8:20‐21 în
comparației cu Daniel 7:14), la fel cum monarhul haldeu a fost identificat cu Babilonul.
Aceste două sisteme de interpretare au început a fi crezute în locul citirii clare a
profețiilor și de a se plasa profețiile în cadrul istoric pe care l‐a dat Dumnezeu. Ele au început
să fie dezvoltate și noi concepții au început să ia naștere. Chiar dacă la ora actuală există
multe interpretări ale profețiilor, acestea sunt construite pe același pilon principal –
preterismul sau futurismul.
Orice interpretare trebuie să fie supusă textului biblic. Orice caracteristică prezentată
în profeție trebuie să fie regăsită în interpretare. Dacă lipsește chiar și un singur amănunt,
care este suficient de clar, atunci lipsa aceasta ar trebui să ne dea de gândit. Spre exemplu,
Biblia ne spune despre cornul cel mic că el se naște din Roma și își continuă existența până la
timpul sfârșitului. Așadar, este imposibil ca acest simbol să fie înțeles ca aducând în discuție
pe cineva din trecut care și‐a încheiat existența sau pe cineva din viitor care încă nu a apărut.
Cornul cel mic are o existență continuă de la nașterea sa din ruinele Imperiului Roman, pe
care îl moștenește și reprezintă, până la instaurarea Domniei lui Hristos.
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NOTA:

Nume și prenume_______________________________

Timpul lui Mesia
1. Care este legătura dintre cele două cuvinte evreiești „mareh” și „hazon”?

0,5p.

a) „hazon” este o parte a „mareh”‐ului
b) nu există legătură între cele două cuvinte, folosirea lor fiind aleatorie
c) „mareh”‐ul este o parte a „hazon”‐ului
2. Ce explicații îi prezintă îngerul Gabriel profetului Daniel în capitolul 9?

0,5p.

a) explicații cu privire la o viziune din trecut
b) lucruri noi care nu au fost prezente în viziunile trecute
c) explicații cu privire la profeția celor 2.300 de seri și dimineți, care a rămăsese neexplicată în
capitolul 8
3.Câte săptămâni a tăiat/determinat Dumnezeu pentru poporul Israel?

0,5p.

a) 7 săptămâni
b) 62 de săptămâni
c) 70 de săptămâni
4. Zilele din profețiile lui Daniel sunt zile literale sau reprezintă un an?

0,5p.

a) sunt zile literale
b) pot fi și zile literale, cât și ani, în funcție de context
c) reprezintă ani, după cum se înțelege din profeția celor 70 de săptămâni care nu s‐ar fi putut
împlini după 490 de zile, dar care s‐a împlinit exact după 490 de ani.
5. Ce a adus Unsul (Mesia)?

0,5p.

a) neprihănirea și sfârșitul păcatului
b) a instaurat o împărăție pe pământ
c) eliberare de sub jugul roman
6. De unde provin cele 70 de săptămâni?

2p.

a) reprezintă o perioadă oarecare și nu au legătură cu alte perioade
b) sunt tăiate din cele 2.300 de seri și dimineți
c) nu se poate stabili cu exactitate
7. Care este anul în care începe perioada celor 70 de săptămâni?
a) 457 î.Hr.
b) 445/444 î.Hr.
c) 587/586 î.Hr.

1p.

8. Când se încheie cei 2.300 de ani?

2p.

a) în timpul lui Antioh, odată cu curățirea templului de la Ierusalim, conform interpretării
preteriste
b) în viitor, după ce Antihristul va fi alungat din templul reconstruit
c) în 1.844
9. În ce an a fost botezat Domnul Isus, începându‐și apoi lucrarea ca Cel Uns, adică Mesia?

0,5p.

a) 29
b) 27
c) 26
10. Când va începe judecata din Daniel 7?

2p.

a) la revenirea lui Isus
b) după cei 1.000 de ani de pace
c) a început în 1.844, odată cu sfârșitul celor 2.300 de ani, pentru că judecata din Daniel 7 este
identică cu curățirea sanctuarului, ce apare în capitolul 8, fiind explicată în capitolul 9

ANEXA F

Anul când Isus a fost botezat de Ioan. Conform calculelor și inând cont de greșeala
făcută la datarea momentului nașterii, acest an este anul 27.

