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 Un miracol este o faptă neobișnuită și minunată îndeplinită de o putere mai mare decât 

cea umană. Toate miracolele reale sunt produse de puterea lui Iehova Dumnezeu. Cu toate 

aceastea, Satan și îngerii căzuți produc nișe miracole aparente. Având cunoaștere și puetere 

superioară omnului, și folosindu-se de științele oculte, precum magia neagră, astrologia, 

necromanția și spiritismul, și manipulând legile lui Dumnezeu și recurgând la fraudă și 

înșelăciune, Satan și aliații săi sunt capabili să amăgească mințile celor care sunt ignoranți în 

privința mijloacelor sale, cei care nu știu ce spune Biblia despre el și îngerii săi. 

 Iehova este singurul Dumnezeu adevărat, singurul vrednic de închinare și laudă, cel care 

a creat și a dat viață fiecărei ființe vii. El este singurul binefăcător și cel ce binecuvântează 

fiecare creatură. El este atotputernic, atotînțelept și atoateiubitor, și are dreptul de devoțiune și 

serviciu din partea tuturor creaturilor sale, și promite că toți cei care îl vor servi din toată inima 

vor fi răsplătiți cu binecuvântări de viață, pace, sănătate și fericire veșnică. 

 Singurul mare scop, care le absoarbe pe toate, al lui Satan a fost și este de a dovedi că 

Iehova nu este singurul Dumnezeu suprem; să nege că este vrednic de respect sacru și închinare, 

să-i nege calitățile sale, de înțelepciune, dreptate, putere și iubire, și astfel să-l facă să apară ca 

mincinos, iar cuvântul său fals și irațional, astfel încât oamenii să se îndepărteze dezgustați de el. 

 Pentru a-și împlini scopurile malefice, el promovează doctrine false și blasfemiatoare, 

precum chinul veșnic; sau că morții nu ar fi morți, ci mai vii ca niciodată; treimea; faptul că omul 

are un suflet nemuritor și că Dumnezeu încearcă să comunice cu omul. Satan împlinește aceste 

aparente miracole pentru a sprijini aceste false doctrine. El produce limbi de foc, stâlpi de foc, 

tremuratul și înclinatul meselor de spiritism, face ca oameni să îngaime cuvinte incoerente și 

nebunești, și face chiar și vindecări părelnice. Dar nu au existat niciodată vindecări adevărate, și 

nimeni nu a vorbit niciodată cu morții. Biblia ne spune în mod repetat că morții sunt la fel de 

morți ca animalele care pierd, și vor rămâne așa până când Dumnezeu îi scoală din somnul 

morții. Aceste demonstrații oculte ale lui Satan și ale îngerilor căzuți sunt acceptate ca dovezi 

doar de cei care nu cunosc învățăturile Biblie sau care nu cred în ele. Pentru toți cei care cred ce 

spune Biblia, toate aceste demonstrații oculte dovedesc un singur lucru: și anume că există ființe 

spirituale rele, dar intelligente, care mint despre Dumnezeu și fac rău oamenilor. Cu câteva 

prilejuri, Isus și apostolii săi au menționat asemenea ființe invizibile, și le-au numit „spirite rele”, 

„spirite mincinoase”, „diavolul și îngerii săi”. 

 În Exod, capitolele 6 și 7, se consemnează că aceste spirite mincinoase, operând prin 

magicienii lui Faraon, au reușit să transforme toiege de lemn în șerpi, apa de băut în sânge și să 

aducă mulțimi de broaște pe uscat, imitând astfel miracolele similare împlinite de Dumnezeu prin 

Moise și Aaron. Ei nu au putut, totuși, să imite și celelalte șapte miracole pe care Dumnezeu le-a 

împlinit în prezența faraonului. Acest lucru dovedește că nu posedă toată puterea. Mai mult, 

lucru repetat în Biblie, aceștia au lucrat întotdeauna prin magicieni, căutători în stele, astrologi, 



necromanceri, vrăjitoare și cei care lucrau cu spiritele, în opoziție cu Dumnezeu și oamenii lui 

Dumnezeu. Când Isus se afla pe pământ, a intrat în contact cu aceleași spirite rele, înșelătoare, 

care au posedat oamenii pentru a le face rău; iar Isus le-a mustrat, și a scos diavolii și i-a alungat. 

 Dumneze i-a așezat pe Adam și pe Eva pe pământ cu intenția binevoitoare de a le da lor, 

și urmașilor lor, viață veșnică pe pământ, care avea să devină în intregime un paradis, precum 

grădina Edenului. Dar viața îi era dată lui Adam cu condiția supunerii. I s-a spus clar că dacă 

avea să comită un gest de nesupunere, de neascultare, va muri, și a înțeles că dacă se va supune, 

va trăi. Dumnezeu nu l-a amăgit pe Adam, iar Adam a înțeles perfect situația, după cum se spune 

în 1 Timotei 2:14 – „Adam nu a fost amăgit.” 

 Consemnarea spune că Adam a păcătuit intenționat, și că Dumnezeu l-a alungat din 

frumoasa sa grădină unde locuia, și i-a interzis accesul la fructele ce-i întrețineau viața, nucile și 

legumele care creșteau acolo. Astfel, Adam a devenit dușmanul lui Dumnezeu, și, prin urmare, 

Dumnezeu l-a izgonit, l-a îndepărtat din favoarea sa. Dumnezeu avea dreptul de a-l ucide, pentru 

că aceasta era pedeapsa pentru păcat, și Adam a înțeles-o în această accepțiune. Cu toate 

aceastea, Iehova nu a executat pedeapsa pe loc, ci l-a lăsat pe Adam să se mențină singur în viață 

cât de mult va putea. Lipsit de favoarea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui, nici hrana potrivită, 

omul a murit, la vârsta de 930 de ani. Atunci când copiii săi s-au născut, au moștenit 

condamnarea lui Adam și, ca și el, au fost dușmani ai lui Dumnezeu și nu aveau dreptul la 

favoarea sa, și trebuiau, ca și Adam și Eva, să moară. Această calamitate teribilă s-a abătut 

asupra rasei umane din cauza minciunii deliberate, pline de răutate, pe care Satan i-a spus-o Evei. 

Declarația lui Dumnezeu a fost „în mod sigur veți muri”. Dar Satan a spus „Dumnezeu știe că în 

mod sigur nu veți muri, ci veți deveni dumnezei.” Fiecare din discipolii lui Satan este menit să 

confirme această minciună. 

 Atunci când Adam și copii săi au intrat sub incidența pedepsei, Iehova a promis o 

izbăvire de sub ea, în viitorul îndepărtat. El era perfect îndreptățit să distrugă rasa umană și să nu 

îi scoată de sub pedeapsă. Dumnezeu avea dreptul de a-i distruge pe loc, sau la orice timp ar fi 

ales, pentru că toți au intrat sub incidența pedepsei cu maortea. Trebuie să purtăm în minte acest 

fapt, și anume că nicio ființă umană nu avea dreptul la viață după ce Adam a păcătuit. Scopul lui 

Dumnezeu de a izbăvi omenirea de sub condamnarea adamică a fost un act de pură îndurare și 

dragoste. 

 Satan a negat întotdeauna, și încă neagă că Dumnezeu va izbăvi omenirea de moarte, 

negând însuși faptul că există moartea. El pretinde că oamenii buni merg în rai când mor, și că 

sunt pe deplin vii și conștienți. El pretinde și că oamenii răi merg în chinurile iadului, și că și ei 

sunt vii și conștienți. 

 Întrebarea majoră este: Cine este Dumnezeu? Cine merită să fie crezut și venera? Este 

Dumnezeu ființa iubitoare și îndurătoare care pretinde că este? Spune adevărul despre sine, sau 

Satan este cel ce spune adevărul? 

 Faptul că Iehova este o ființă iubitoare, miloasă și binevoitoare este menționat de multe 

ori în Biblie. La fel și faptul că va învia și va elibera din pedeapsă omenirea. De asemeni, se 



spune de multe ori că doar cei care intră în armonie cu Dumnezeu, cei ce se supun legii sale și 

iubesc dreptatea vor primi vreodată viața, iar ceilalți vor fi distruși în moartea a doua. 

 Favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu sunt oferite doar celor din rândul oamenilkor 

care doresc să intre în armonie cu el; și acestora le-a dat multe dovezi ale puterii și iubirii sale. În 

2 Cronici 16:9, citim: „Căci ochii lui Iehova străbat tot pământul ca să-şi arate puterea pentru cei 

a căror inimă este întreagă faţă de el.” Pentru binele celor ale căror inimi sunt întregi față de el, 

Dumnezeu a împlinit multe miracole, și a făcut ca acestea să fie consemnate în Biblie. Scopul 

său a fost de a confirma promisiunile pe care le-a făcut în Biblie, de a dovedi că are 

înțelepciunea, dreptatea, puterea și iubirea pe care Satan neagă că le-ar poseda; pentru a arăta 

favoarea sa pentru cei drepți, și că îi va distruge pe cei răi și pe dușmanii săi.  

 Inima lui Noe era întreagă față de Dumnezeu, în timp ce restul rasei umane (exceptând 

familia lui Noe) era extrem de păcătoasă și de rea. Așa că Dumnezeu a împlinit un miracol și a 

trimis un potop care să distrugă pământul, dar l-a cruțat pe Noe și pe Familia sa. Dumnezeu avea 

dreptul de a-i distruge pe păcătoși, pentru că erau condamnați la moartea. În Geneza 6:9, citim: 

„Noe era un om drept”, „Noe umbla cu adevăratul Dumnezeu”; iar versetul 12 spune că „orice 

carne își stricase calea pe pământ” Acest miracol dovedește că Dumnezeu e în stare și să salveze, 

și să distrugă. Acest lucru dovedește și că favoarea sa se îndreaptă spre cei drepți, și că „pe toți 

cei răi, pe aceia îi va distruge” 

Dumnezeu l-a salvat pe dreptul Lot din Sodoma și i-a distrus pe răii sodomiți, dovedind 

astfel din nou că puterea sa este superioară oricăror alte puteri și că cei ale căror inimi sunt 

perfecte față de el vor primi favoarea și iubirea sa, în timp ce toți dușmanii săi vor fi distruși. 

Dumnezeu a avut dreptul de a-i distruge pe sodomiși, deoarece aceștia nu aveau în niciun fel 

dreptul la viață. 

În prezența faraonului, Dumnezeu l-a folosit pe Moise pentru a face cele mai minunate 

miracole și din cauza încăpățânării inimii faraonului, el a adus zece plăgi asupra Egiptului, plăgi 

care au fost niște miracole nemaivăzute. Scopul acestor miracole este afirmat clar în Biblie. 

Romani 9:17 spune: ”Căci în Scriptură i se spune faraonului: "De aceea te-am lăsat în viaţă, ca 

să-ţi arăt puterea mea şi ca numele meu să fie proclamat pe tot pământul".” Acest fapt, 

demonstrând puterea lui Dumnezeu, le este cunoscut tuturor oamenilor care au citit vreodată 

Biblia. 

După ce israeliții au fost salvați din puterea faraonului, Dumnezeu a făcut și alte miracole 

pentur ei, în timp ce ei rătăceau în pustiu. El le-a dat în mod miraculos ”mana” și ”prepelițe” ca 

să aibă ce mânca, iar hainele și încălțămintea lor nu s-au uzat timp de patruzeci de ani. Astfel , 

Dumnezeu și-a demonstrat puterea sa și iubirea pentru cei care sunt poporul său și care încearcă 

să facă voința sa. 

Salvarea miraculoasă a lui Daniel de la lei și a celor trei tineri evrei din cuptorul încins este 

o altă dovadă că Dumnezeu este capabil și dornic să își îngrijească și protejeze supușii. Este o 

altă dovadă a faptului că cei drepți sunt obiectul favorii și iubirii lui Dumnezeu. Cei care au făcut 

ca Daniel să fie dat la lei și ca tinerii evrei să fie aruncați în cuptorul încins au fost ei înșiși 

distruși de lei și de foc, dovedindu-se astfel încă o dată că dușmanii lui Dumnezeu trebuie să fie 



distruși. Alte miracole, care uciderea celor 185000 de asirieni într-o singură noapte, ridicarea 

fiului Sunamitei și neterminarea făinei și uleiului văduvei ne învață aceleași lecții despre 

înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea lui Dumnezeu.  

Potrivit Noului Testament, Isus a înfăptuit multe miracole și a spus întotdeauna că puterea 

cu care le-a făcut provenea de la Iehova. El ne-a spus și scopul cu care a făcut miracolele. A 

vindecat bolnavii, a scos demoni, a hrănit o mulțime de cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi 

pești, a potolit furtuna și a înviat morți. În relatarea primului său miracol din Cana Galileii, unde 

a transformat apa în vin, se spune clar că acesta avea scopul de a-i manifesta gloria, ceea ce 

ănseamnă că el trebuia să facă o ilustrare a ceea ce avea să îndeplinească pentru toți oamenii 

atunci când va începe să acționeze împărăția. 

Atunci când împărăția va primi putere, el va învia morții, îi va vindeca pe bolnavi, va 

scoate demoni propriu-ziși din acele biete creaturi care sunt obsedate de aceștia și va îndepărta 

toate doctrinele demonice din mințile întregii rase umane. Va hrăni întraga omenire cu pâinea 

vieții și va potoli toate furtunile de răzvrătire, anarhie și patimi omenești care se dezlănțuie acum 

pe pământ și va institui pacea pe pământ și bunăvoința printre oamenii sinceri. 

Privite din acest punct de vedere, miracolele atât din Vechiul Testament cât și din cel Nou 

au avut intenția de a restabili numele lui Iehova Dumnezeu, de a-i confirma promisiunile, de a 

dovedi falsitatea afirmațiilor lui Satan și a servilor lui și de a prefigura viitoarea salvare a rasei 

umane din puterea și de sub înșelăciunea lui Satan și a organizației sale, care au fost simbolizați 

de armatele rele distruse în potop, de faraon și de oștirea sa care au fost distruși în Marea Roșie, 

și de dușmanii poporului lui Dumnezeu din toate timpurile. Această salvare se va împlini în 

timpul bătăliei marii zile a Dumnezeului Atotputernic, care este iminentă.  


