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Zabierzcie ze sobą moje kości do ziemi obiecanej, powiedział Józef w Księdze Rodzaju 50: 24-26, kiedy Bóg was odwiedzi i
„nie zostawiajcie moich kości w EGIPCIE”. To była nadprzyrodzona wypowiedź i tak się stało. Jest czas, na mieszkanie w Egipcie
i  jest  czas,  aby  opuścić  Egipt.  Jest  też  czas,  aby  opuścić  ten  świat,  ale  najlepiej  opuścić  ten  świat,  gdy  Pan  przyjdzie  na
POBRANIE. Będzie to punkt kulminacyjny dla tych, którzy są nadprzyrodzeni. Ziemia Egiptu dostrzegła moc nadprzyrodzoną,
począwszy od nadprzyrodzonych działań wokół nadprzyrodzonego ludu Bożego. KSIĘGA WYJŚCIA  2: 1-10 pokaże ci, że nawet
jako  niemowlęta  moc  nadprzyrodzona  może  być  widziana  u  prawdziwego  wierzącego.  Nadprzyrodzone  dzieci  Boże
przyciągają nawet aniołów posłanych przez Boga,  przeczytaj Księgę Wyjścia 3:  2-7.  Bóg mówi do swoich dzieci,  bo kiedy
jesteście w Chrystusie, jesteście nadprzyrodzeni i to się objawia, jeśli trwacie w Nim.

Bóg  jest  źródłem  naszej  nadprzyrodzonej  części  i  czynów.  Pamiętajcie  o  plagach  Boga  poprzez  nadprzyrodzone
manifestowanie  wierzącego Mojżesza na nieposłusznym narodzie,  Egipcie.  Pamiętaj  o  przeprawie  przez  Morze Czerwone
Wyjścia 14:21. Każdy prawdziwy wierzący ma zawsze rękę Boga wokół siebie; Jego obecność jest wszędzie nad nami, nawet
jeśli  jej  nie  widzimy.  Wyobraź  sobie  wersety  18-20  Księgi  Wyjścia  14,  kiedy  Bóg  był  ŚWIATŁEM  dla  Izraela  i  całkowitą
CIEMNOŚCIĄ dla Egipcjan. To jest nadprzyrodzony lud Boga cieszący się mocą nadprzyrodzonego. Chmura za dnia i słup ognia
w nocy, prowadzący jego lud z Egiptu do ziemi obiecanej Abrahamowi.

Przez czterdzieści lat Pan utrzymywał dzieci Izraela w sposób nadprzyrodzony. W Księdze Wyjścia 16: 4-36 Bóg zrzucił
chleb  z  nieba  przez  czterdzieści  lat,  aby  nakarmić  dzieci  Izraela,  sprawił,  że  woda  wypłynęła  ze  Skały  (KTÓRĄ   JEST
CHRYSTUS), aby mogły pić. Przez czterdzieści lat nie było wśród nich żadnej słabej osoby, a podeszwy u ich stóp nie zużywały
się.  To  jest  moc  nadprzyrodzonego.  Jozue  przejawiał  kilka  nadprzyrodzonych  cech  dziecka  Bożego.  Przypomnijcie  sobie
Jozuego w Jozue 6:26 po zniszczeniu Jerycha: „przeklęty niech będzie człowiek przed Panem, który powstanie i zbuduje to
miasto Jerycho: położy jego fundament u swego pierworodnego, a w jego młodszym synu ustawi on  bramę do miasta. ” To była
nadprzyrodzona wypowiedź, która wypełniła się w ciągu 600 lat w I Królewskiej 16:34 za czasów króla Achaba Chiel i jego
dwóch synów, Abirama, jego pierwszego syna i Segiba, jego młodszego syna. - Daniel 3:22-26

W Jozuego 10: 12-14 nastąpił jeden z największych nadprzyrodzonych aktów Boga przez nadprzyrodzonego syna; w wojnie
przeciwko Amorytom Jozue powiedział na oczach całego Izraela: „Słońce, stój jeszcze nad Gibeonem; a ty, Księżycu, w dolinie
Ajalon”. Słońce zatrzymało się, a księżyc pozostał, dopóki ludzie nie pomścili się na swoich wrogach. Słońce stało nieruchomo
w środku nieba i nie spieszyło się zejść przez cały dzień. I nie było takiego dnia przed nim ani po nim; że Pan wysłuchał głosu
męża, bo Pan walczył dla Izraela. Wyobraź sobie, jak daleko słońce i księżyc są od ziemi, wyobraź sobie, jak głos człowieka z
ziemi był czczony przez Boga w niebie ponad słońcem i  księżycem. Jest  to  koło nadprzyrodzone i  tylko ci,  którzy zostali
zbawieni przez Jezusa Chrystusa, mogą działać i być w kręgu takim jak Jozue. Czy jesteś w tym kręgu?

Eliasz jest nadprzyrodzony, mówię tak, ponieważ wciąż żyje; pamiętasz, jak zamknął niebiosa, że nie padało przez trzy i pół
roku. Wskrzesił umarłych i spowodował ogień, aby zstąpił z nieba, „rydwan Izraela i jego jeźdźcy”, od Boga, zabrał go do domu
ku chwale, II Królewska  2: 11-12. Elizeusz rozkazał dwóm niedźwiedziom zniszczyć czterdziestu dwóch młodzieńców, którzy
szydzili z niego. Zesłał ślepotę na armię syryjską, a po jego śmierci i pochowaniu zmarły został omyłkowo wrzucony do grobu
(mogiły) Elizeusza, a kiedy kość Elizeusza dotknęła zwłok, mężczyzna powrócił do życia II Królewska 13:21. Tak dzieje się  z
ludźmi, którzy są nadprzyrodzeni. Jezus Chrystus czyni nas nadprzyrodzonymi.

W Księdze Daniela  3:  22-26 troje hebrajskich  dzieci,  Szadrak,  Meszak i  Abedneg,  odmówiło  oddania  czci  wizerunkowi
ustanowionemu przez króla Nabuchodonozora. Wrzucono ich do płonącego pieca; było tak gorąco, że zabiło tych ludzi, którzy
wrzucili ich do ognia. Co za poświęcenie tych ludzi; kosztowało to ich życie, by  być posłusznym człowiekowi, ziemskiemu
królowi. Biblia mówi, że nie bójcie się tego, kto może zabić ciało i nie może wrzucić do piekła, Łukasz  12: 4-5. Gdy król zajrzał
do pieca, Daniel 3: 24-25, zobaczył czwartą osobę w płomieniach, która jest jak Syn Boży. Bóg dał królowi objawienie, może
trzy hebrajskie dzieci nie znały ani nie widziały objawienia. Nie miało to dla nich znaczenia, jeśli pamiętasz ich spowiedź z
Księgi Daniela 3: 15-18. Zawsze wiedz, komu wierzysz i bacz na  swoje wyznania. - Dzieje 19:11-12

Ich ratunek był nadprzyrodzony, byli nadprzyrodzeni w swoich wyznaniach, a Ten, który udziela nadprzyrodzoności, był z
nimi w płomieniach,  a król  Go zobaczył.  Jesteśmy nadprzyrodzeni,  ponieważ jest  w nas ktoś;  Ten,  który jest  w tobie,  jest
większy niż ten, który jest na świecie. Jezus Chrystus jest w każdym wierzącym czyniąc nas nadprzyrodzonymi, podczas gdy
szatan jest  w świecie  walcząc  przeciw nam.  PRZECZYTAJ  DANIELA 3:  27-28,  a  zobaczysz moc nadprzyrodzoną.  Pamiętaj
Daniela w jaskini lwa.

W Dziejach Apostolskich 3: 1-9 Piotr powiedział do kulawego człowieka „srebra i  złota nie mam, ale to, co  tylko mam
(nadprzyrodzoność) daję ci: w imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź” i wstał, a reszta to historia. Również Dzieje
Apostolskie 5: 13-16 mówią o cieniu Piotra uzdrawiającego chorych. Ludzie mieli wiarę nawet w cień wierzącego i działała.
Zobaczcie, że jest to ten sam Jezus Chrystus w Piotrze, który jest w każdym wierzącym dzisiaj, jest to nadprzyrodzone. My
jesteśmy nadprzyrodzeni. A co z naszym bratem Stefanem z  Dziejów Apostolskich 7: 55-60,  mógł on ujrzeć Pana w niebie i
mieć spokój umysłu pomimo ukamienowania, mówiąc: „Panie nie obarczaj ich tym grzechem”, jak powiedział Jezus Chrystus na
krzyżu,  ojcze przebacz im. Ten akt może pochodzić tylko od tych, którzy są nadprzyrodzeni. W Dziejach Apostolskich 8:30-40
Filip został przeniesiony przez Ducha Świętego i stanie się to ponownie wśród wierzących przed POBRANIEM.

Teraz pamiętajcie o Pawle w Dziejach Apostolskich 19: 11-12, gdzie czytamy: „ŻE Z JEGO CIAŁA ZOSTAŁY POŁOŻONE NA
CHORYCH CHUSTKI LUB PRZEPASKI, A CHOROBY ODSTĄPIŁY OD NICH I ZŁE DUCHY Z NICH WYCHODZIŁY”. Paweł nie widział
ani nie dotykał chorych ani opętanych, ale nadprzyrodzone namaszczenie na i w  Pawle przez Jezusa Chrystusa dotyczyło tych
rzeczy, a ludzie zostali uzdrowieni i uwolnieni. Jesteś nadprzyrodzony, jeśli WIERZYSZ W JEZUSA CHRYSTUSA.  Marka 16: 15-
18 mówi wiele o  ludziach nadprzyrodzonych.  Jeśli  w to nie wierzysz,  nadprzyrodzoność  nie może się u ciebie objawiać.
Przeczytaj Dz. Ap. 28: 1-9, a zobaczysz nadprzyrodzone działanie. Wielu z nas wierzących dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z tego,
że my, nadprzyrodzeni, budzimy się i szybujemy jak orzeł, którym jesteście; wszystko to w imię JEZUSA CHRYSTUSA NASZEGO
PANA, AMEN.
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