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Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte.
PartPartea a 8ea a 8--a:a: VerseVersetultul 4422--4343
EgiptulEgiptul

Seminar de profe ie 2005 No. 2Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Egiptul

42. „Î i va întinde mâna peste felurite ri, i nici araara
EgiptuluiEgiptului nu va sc pa.” Daniel 11:42
„De ce este atât de greu de dus o via  umil , de 
t g duire de sine? Deoarece pretin ii cre tini nu sunt 
mor i fa  de lume. Este u or de tr it dup  ce am 
„murit”. Îns  mul i tânjesc dup  prajii i ceapa din 
Egipt. Ei sunt înclina i s  se îmbrace i s  ac ioneze la 
fel ca lumea, pe cât este posibil, i cu toate acestea s
mearg  în cer. Unii ca ace tia urc  pe o alt  cale. Ei nu 
intr  pe poarta cea strâmt i nici nu merg pe calea cea 
îngust .” Testimonies I, p. 131
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Egiptul/ Lumea

„Sunt plin  de triste e când m  gândesc la starea 
noastr , ca popor. Domnul n-a închis cerul pentru 
noi, dar via a noastr  de continu  apostazie ne-a 
desp r it de EL. Mândria, l comia i iubirea de 
lume au fost vii în inim , f r  teama de a fi lep da i
sau condamna i ... Biserica i-a întors spatele i n-a 
mai urmat pe Domnul Hristos, conduc torul ei, i se 
retrage în mod sigur spre Egipt ... Nu c ut m noi 
oare prietenia i aplauzele lumii mai degrab  decât 
prezen a Domnului Hristos i o profund
cunoa tere a voii Sale?” Testimonies V, p. 217-218

Seminar de profe ie 2005 No. 4Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Egiptul/ Lumea

„Pl gile care au c zut asupra EgiptuluiEgiptului atunci când 
Dumnezeu a fost pe punctul de a-l elibera pe Israel au fost 
asem n toare în caracter cu acele judec i mai teribile i
mai întinse, care urmeaz  s  cad peste lumelume chiar înainte 
de eliberarea final  a poporului Lui Dumnezeu.” The Great 
Controversy, p. 627-628

„Domnul, Dumnezeul lui Israel va face judecat  asupra 
dumnezeilor acestei lumidumnezeilor acestei lumi, a a cum a f cut-o i asupra 
zeilor Egiptuluizeilor Egiptului.“ Manuscript Releases, vol. 10, p. 240

„Mul i nu se înt resc în credin , pentru c  nu-l i-au pe 
DUMNEZEU de cuvânt. Ei se asimileaz cu lumealumea. În
fiecare zi î i pun corturile pu in mai aproape de EgiptEgipt, înloc
s se fi apropiat mai mult, cu o zi de mers, de canaanul
ceresc.” Signs of the Times, 6. martie 1884
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SC PARE

sc pare [escape] – 6413: forma feminin a lui
6412; (a se) elibera (-rea); concret; o parte
sc pat : –eliberare, (aceasta este) a sc pa (-t),
r m i a. 6412: un refugiat: –(a, care au) sc pa (-
t, -rea, care scap ), fugar. Strong’s

42. „Î i va întinde mâna peste felurite riri, i
nici ara Egiptuluiara Egiptului nu va scva sc papa.” Daniel 11:42

Nu va exista sc pare pentru ri

Seminar de profe ie 2005 No. 6Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Mâna

[El]: împ ratul de miaz -noapte -- papalitatea:
42. „[El] î i va întinde mâna [de asemenea] peste felurite 

ri, i nici ara Egiptului nu va sc pa.” Daniel 11:42
[de asemenea] peste: este o continuare a versetelor 
anterioare,
î i va întinde mâna: îi va înrobii, subjuga

„Una dintre înv turile de seam  ale romanismului este aceea c
papa este capul vizibil al bisericii universale a Lui Hristos, învestit 
cu autoritate suprem  peste episcopii i preo ii din toate p r ile 
lumii. Mai mult decât atât, papei i- au fost date chiar titlurile 
Dumnezeirii. A fost numit „Domnul Dumnezeul Papa” i a fost 
declarat infailibil. El pretinde închinarea tuturor oamenilor.
Aceea i preten ie a fost ridicat  de Satana în pustia ispitei i este 
înc  cerut  de el prin biserica Romei, i mul imi imense sunt gata 
s- i aduc închinare.” The Great Controversy, p. 51
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Seminar de profe ie 2005 No. 7Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

rile

42. „Î i va întinde mâna peste felurite riri, i nici araara
EgiptuluiEgiptului nu va sc pa.” Daniel 11:42
Dup  legea duminical  din statele unite papalitatea va 
cere închinare i-l va primi nelimitat de la toate rile
lumii – simbolizat  prin Egipt. Începând din acest 
moment nu va mai exista sc pare!
„De la c derea sa Satana lucreaz  neântrerupt, pentru 
a se instaura ca domn al acestei lumi“. Review and 
Herald, 9 martie, 1886
„Atunci când America, ara libert ii religioase, se va uni 
cu papalitatea pentru constrângerea con tiin ei i a-i 
obliga pe oameni s  onoreze sabatul cel fals, oamenii din 
fiecare ar  de pe glob vor fi determina i s  urmeze
exemplul ei [Americii].“ Testimonies, vol. 6, p.18

Seminar de profe ie 2005 No. 8Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

„Na iunile str ine vor urma pilda Statelor Unite. De i ea st  în frunte, ca 
exemplu, totu i aceea i criz  va veni asupra poporului nostru din toate toate 
pp r ile lumiir ile lumii.” Testimonies VI, p. 395
„Influen a Romei, în rile care odinioar  i-au recunoscut st pânirea, este 
departe de a fi nimicit . Iar profe ia preveste te o restaurare a puterii eiIar profe ia preveste te o restaurare a puterii ei:
„Unul din capetele ei p rea r nit de moarte; dar rana de moarte fusese 
vindecat . i tot p mântul se mira dup  fiar ” (Apoc. 13:3). Primirea r nii 
de moarte arat  c tre c derea papalit ii în anul 1798. Dup  aceea, spune 
profetul, „rana de moarte s-a vindecat i tot p mântul se mira dup  fiar ”.
Pavel declar  l murit c „omul p catului” va continua pân  la a doua 
venire (2. Tes. 2:3-8). Chiar la încheierea vremii, el va conduce lucrarea de 
am gire. Iar Ioan declar , referindu-se tot la papalitate: „ i to i locuitorii i to i locuitorii 
pp mântuluimântului i se vor închinai se vor închina, to i aceia al c ror nume n-a fost scris, de la 
întemeierea lumii, în cartea vie ii Mielului, care a fost junghiat” (Apoc. 13:8). 
Atât în lumea veche, cât i în cea nou , papalitatea va primiAtât în lumea veche, cât i în cea nou , papalitatea va primi închinareînchinare
prin cinstea datprin cinstea dat institu iei duminiciiinstitu iei duminicii, care se întemeiaz  numai pe 
autoritatea bisericii romane.” The Great Controversy, p. 578

Prima dat  America,
i dup  aceea toat  lumea
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Seminar de profe ie 2005 No. 9Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Versul 43

43. „Ci [el] se va face st pân pe vistieriile de aur 
i de argint, i pe toate lucrurile scumpe ale 

Egiptului. Libienii i Etiopienii vor veni în alai 
dup  el.” Daniel 11:43

Ci [el]
se va face st pân
pe vistieriile de aur i de argint, i pe toate 
lucrurile scumpe ale Egiptului.
Libienii i Etiopienii
vor veni în alai dup  el.

Seminar de profe ie 2005 No. 10Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Finan ele Egiptului

Ci [el]: papalitateapapalitatea
se va face st pân: va avea controlulva avea controlul
pe vistieriile de aur i de argint, i pe toate 
lucrurile scumpe ale Egiptului: structurastructura
financiarfinanciar a lumii întregia lumii întregi
17. „ i nimeni s  nu poat  cump ra sau 
vinde, f r  s  aib  semnul acesta, adic
numele fiarei, sau num rul numelui ei.” 
Apocalipsa 13:17
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… în alai dup  el … [„vor fi la pa ii lui”]

Papalit ii i se va da controlul asupra structurilor financiare
ale lumii
i „Libienii i Etiopienii

vor veni în alai în alai dupdup elel.” [engl.– „„vorvor fifi lala pa iipa ii lui”lui” (îi vor 
urma pa ii)]

pa ii [steps] – 4703: din 6805; un pas; figurativ tov r ie
(companie):- a merge, a p ii. 6805: r d cina primar ; a p ii,
aceasta înseamn a p ii regulat; (a sui) a urca; a m r lui
(de- alungul); (în jos i causativ) a zvârli, a (se) arunca: –aduce, 
merge, a m r lui (prin), a alerga peste. Strong’s Exhaustive 
Concordance

3. „Merg oare doi oameni împreun , f r  s  fie învoi i?”
Amos 3:3

Seminar de profe ie 2005 No. 12Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

O armonie în el toareO armonie în el toare

Papalit ii i se va da controlul asupra
structurilor financiare ale lumii. La vremea
aceea LibieniiLibienii ii EtiopieniiEtiopienii vorvor fifi dede acordacord s s
meargmearg împreunîmpreun cucu papalitateapapalitatea..
„Cu cei nesfin i i nu va fi decât o armonie
în el toare ce nu face decât s  ascund , în 
parte, un continuu dezacordcontinuu dezacord. Ei sunt uni iuni i în
opozi ia lor fa  de voin a i adev rul Lui 
Dumnezeu, în timp ce în toate celelalte puncte 
ei sunt împ r i i datorit  urii, întrecerii, geloziei 
i luptei de moarte.” Testimonies, vol. 5, p. 101
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Sub un conduc tor

Papalit ii i se va da controlul asupra structurilor financiare
ale lumii. La vremea aceea LibieniiLibienii ii EtiopieniiEtiopienii vorvor fifi dede
acordacord s s meargmearg împreunîmpreun cucu papalitateapapalitatea..
„Pe m sur  ce ne apropiem de criza final , este de o 
însemn tate vital  s  existe armonie i unitate între 
uneltele Lui Dumnezeu. Lumea este plin  de furtun ,
r zboi i ceart . Totu i, sub o conducere unic ,
puterea papal , oamenii se vor uni ca s  se 
împotriveasc  Lui Dumnezeu în persoana martorilor Lui.
Unirea aceasta este cimentat  de marele apostat. În timp 
ce se str duie te s - i uneasc  agen ii ca s  lupte 
împotriva adev rului, Satana va lucra ca s -i dezbine i
s -i împr tie pe ap r torii acestui adev r.” Testimonies,
vol. 7, p. 182

Seminar de profe ie 2005 No. 14Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Libienii & Etiopienii
LibieniiLibienii ii Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).

„Pe scurt, aceast  hart  contemporan  a ru inii ar fi expresia grafic  a 
atrocit ilor pe care am ajuns s  le descriem atât de moderat, ca fiind 
divizarea lumii în miaz noapte i miaz zi, ceea ce înseamn  a vorbi, în 
termeni simpli, despre divizarea na iunilor i a popula iilor din interiorul 
na iunilor, în boga i i s raci ...
„Tocmai o asemenea hart  a ru inii este cea pe care o prezint  lumii papa 
Ioan Paul II în evaluarea lui moral  a aranjamentelor geopolitice i asta 
decide viitorul nostru ...
„Pe harta modern  a ru inii, care este supus  atât de mult aten iei lui Ioan 
Paul, termenii miaz zi i miaz noapte nu au un sens strict geografic, ci sunt 
frontiere globale care separ  bog ia i s r cia, nu numai între ri, ci i în 
societ ile din interiorul rilor …
„Fie c  se adreseaz  Statelor Unite, sau lumii întregi, evaluarea moral  a lui 
Ioan Paul, care folose te termenii miaz noapte i miaz zi, este simpl i
clar . Într-o economie ajustat  din punct de vedere moral, insist  el, cei 
boga i nu ar trebui s  ajung  mai boga i, dac  s racii ajung i mai s raci.” 
Keys of This Blood, Malachi Martin, p. 163-164, 171
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Libienii & Etiopienii

LibieniiLibienii ii Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).

„Grozav va fi deznod mântul la care va fi adus  lumea. 
Puterile p mântului, unindu-se s  lupte împotriva poruncilor 
lui Dumnezeu, vor decreta ca „to i, mici i mari, boga i i
s raci, slobozi i robi” (Apoc. 13:16) s  se conformeze 
practicilor bisericii prin p zirea sabatului neadev rat. To i
aceia care refuz  s  consimt  vor primi pedepse civile i, în 
cele din urm , se va spune c  merit  moartea.” The Great 
Controversy, p. 604

LLiibienbieniiii —— cei scei s raciraci,, micimici ii robirobi
EtiopieniiEtiopienii —— cei maricei mari,, bogaboga ii i slobozii slobozi

Seminar de profe ie 2005 No. 16Împ ratul de la miazÎmp ratul de la miaz --noapte.noapte. PartPartea a 8ea a 8--a.a.

Care m nuiesc scutul

Libienii i Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).Libienii i Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).

„Este Egiptul. El se umfl  ca Nilul, i apele lui se rostogolesc ca 
râurile. El zice: „M  voi sui, voi acoperi ara, voi nimici cet ile i
pe locuitorii lor.“ Sui i- v, cai! N pusti i- v , car ! S  ias  vitejii, 
cei din Etiopia i din Put, care mânuiesc scutul, i cei din care mânuiesc scutul, i cei din 
Lud, care mânuiesc i întind arculLud, care mânuiesc i întind arcul. Aceast  zi este a 
Domnului, Dumnezeului o tirilor; este o zi de r zbunare, în care 
Se r zbun  El pe vr jma ii S i. Sabia m nânc , se satur i se 
îmbat  cu sângele lor. C ci Domnul, Dumnezeul o tirilor, are o 
jertf  în ara de la miaz- noapte, pe malurile Eufratului.” 
Jeremia 46:8- 10

Libienii & Etiopienii reprezint  de asemenea i puterea militar  a 
lumii întregi, care va ajunge sub controlul papalit ii.
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Într-un al doilea sens (în al doilea rând)

Libienii i Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).Libienii i Etiopienii vor veni în alai dup  el (îl vor urma).

„Astfel, în timp ce balaurul reprezint în primul rândîn primul rând pe Satana, în al în al 
doilea rânddoilea rând este un simbol al Romei p gâne.” The Great Controversy,
p. 439
Libienii i Etiopienii reprezint  puterea militar , care va ajunge sub 
controlul papalit ii, dar ele reprezint , de asemenea, i pe cei boga i i
cei s raci din lumea aceasta. Ele sunt simboluri pentru puterile financiare
i economice din lumea aceasta.

F r  semnul (fiarei = duminica) autorit ii romei noi ne vom confrunta cu 
persecu ie atât financiar  cât i militar ! Acele cor bii, car i c l re i din
Daniel 11:40 i Apocalipsa 13:15-17 sunt versete paralele!

„I s-a dat putere s  dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei s
vorbeasc , i s  fac ss fie omorâ i to ifie omorâ i to i cei ce nu se vor închina icoanei 
fiarei. i a f cut ca to i: mici i mari, boga i i s raci, slobozi i robi, s
primeasc  un semn pe mâna dreapt  sau pe frunte, ii nimeninimeni s s nunu
poatpoat cumpcump rara sausau vindevinde, f r  s  aib  semnul acesta, adic  numele
fiarei, sau num rul numelui ei.” Apocalipsa 13:15-17


