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CUDA – SIŁA MOCNEJ WIARY

  „Potencjały wiary są niesamowite! – Tutaj znajdują się niektóre Pisma, by zachęcić twoje serce do uwierzenia w większe 
rzeczy!” – „Tak, powiedział Pan Jezus, wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, kto wierzy!” (Działania i zaufanie) Marek 
9:23 – „Przez wiarę wielkie przeszkody są usunięte!” (Łukasz 17:6) – „Przez wiarę nic nie będzie niemożliwe!” (Mat. 
17:20) – „Jeśli człowiek nie wątpi w swoim sercu, to otrzyma wszystko, co powie!” (Marek 11:24)

  „Przez wiarę nawet grawitacja może zostać unieważniona!” (Mat. 21:21) – „Przez wiarę nawet siekiera uniosła się na wodzie  
dla Elizeusza . .  .  pokazuje, że Bóg unieważnia Jego prawa sił!” – „Przez wiarę człowiek można wejść w nową demencje i 
zobaczyć chwałę Boga –(Jan 11:40) Nawet jak Mojżesz stał na rozpadlinie skały i patrzył w inny wymiar chwały Bożej, kiedy 
On przechodził! Także Eliasz wkroczył do nowej niebiańskiej fazy, gdy wszedł do ognistego rydwanu i został zabrany! – Przez 
wiarę i namaszczone słowo, my także będziemy pobrani! – „Tak, powiedział Pan, wiara Moich wybranych dzieci wzrośnie 
do nadprzyrodzonej sfery, jako że przygotowuję ich na Moje szybkie przyjście!”

  Zaskakujące i niesamowite cuda Starego Testamentu. – „Rozdanie manny na pustyni jest dobrze znanym faktem, jednak 
wyróżnia się z pośród wielu innych cudów, tym, że powtarzało się to 12500 razy! – Po raz pierwszy została dana 15-go. dnia  
2-go. miesiąca po tym, jak Izrael wyszedł z Egiptu. (Wj. 16:1) I skończyło się to w 40-tym. roku! (Joz. 5:6, 10-12) Dlatego  
wykluczając jeden miesiąc i wszystkie soboty, było około 12500 razy, jak spadała manna! (Wj. 16:4) – „Gdy spadła manna, to 
destylowało z rosą, a kiedy rosa wyparowała, pozostała mała okrągła rzecz, tak mała, jak szron na powierzchni 
ziemi. – Łatwo się psuła i była zbierana codziennie z wyjątkiem jednego dnia! – To nauczyło ludzi codziennej zależności od  
Boga! – To ciągłe zaufanie Bogu o naszych potrzebach jest najważniejszą lekcją życia!”

  „Ze wszystkich cudów Starego Testamentu,  rozdanie  manny i  codzienna zależność od Boskiej  opatrzności  jest  jedną z  
najważniejszych – uczy że ludzie w rzeczywistości nie muszą magazynować, lecz codziennie mogą opierać się na Panu w 
swoich potrzebach!” – „A także, nie ma nic złego w przechowywaniu i byciu przygotowanym, lecz Jezus lubi nawet bardziej 
dla swoich ludzi, by codziennie ufali Mu w wierze!” – To była lekcja o mannie!” – Tak, jak mówią Pisma, „Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj!” – „Ale dzieci Izraela musiały działać i  my także musimy działać,  by prawdziwie żyć w 
codziennym cudzie !”

  „Niesamowity cud o człowieku, który nie starzał się, a w pewnym momencie, jego siły zostały odnowione, jak orła, otrzymał  
on także boskie zdrowie!” – „Po pierwsze, Mojżesz był wielkim orędownikiem!” – (Zauważ) – „Przykłady: Daniel, człowiek 
modlitwy, był w aktywnej służbie, aż prawie osiągnął sto lat! – Anna, kobieta modlitwy, przeżyła ponad wiek”. – „Co więcej,  
Mojżesz odważył się, by prosić Boga, aby mógł zobaczyć Jego chwałę. Jego modlitwa znalazła odpowiedź; Bóg ukrył go w  
rozpadlinie skały i pozwolił mu ujrzeć wizję Jego chwały!” (Wj. 33:21, 22) – „Również po 40 dniach na Górze, chwała Pana 
była na Mojżeszu, tak, że jego twarz jaśniała jak słońce! – Jego twarz była jak olśniewająca błyskawica, tak, że dzieci  
Izraela nie mogły na niego patrzeć! – Więc musiał nosić zasłonę na swojej twarzy!” (Wj. 34:35)  – „W pewien niezwykły 
i  tajemniczy  sposób,  efekt  tych  ponad  naturalnych  doświadczeń  w  jakiś  sposób  zawiesił  proces  starzenia  się!  –  Lata  
przemijały, lecz nie wystąpiło pogorszenie się stanu fizycznego Mojżesza!” – „A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł:  
wzrok jego nie był przyćmiony, a siły go nie opuściły!” (Pwt. 34:7) – „Tutaj widzimy prawdę, że Bóg idzie nawet dalej niż 
uzdrawianie, w sferę boskiego zdrowia!”

  Psalmista,  gdy  mówi  o  dobrodziejstwach  od  Boga,  przebaczeniu  i  uzdrawianiu,  dodał  inne  korzyści  Jego  miłosierdzia  
wliczając korzyści młodości! – „Który usta twe zadowala dobrymi rzeczami; tak iż twoja młodość odnawia się jak orła”.  
(Ps.  103:4-5) –  „Jest  miejsce w Bożych planach,  gdzie  młodość jest  odnowiona,  tak,  by Chrześcijanin mógł żyć i  być w 
czynnym życiu i w użyteczności, tak długo, jak on czy ona jest na świecie! – Lecz jest to jasne, że te błogosławieństwa są dla 
tych,  którzy mieszkają  w sekretnym  miejscu  Najwyższego!”  (Ps.  91)  –  „I  zadowolę  go  długim życiem i  ukażę  mu moje 
zbawienie!” – „Więc wzrok Mojżesza nie był przyćmiony, ani jego siły naturalne nie opuściły go w wieku 120 lat!” – „Obietnica  
o ożywieniu fizycznym ciała nawet w starszym wieku,  jest  jednym z zapomnianych cudów w wieku naszego kościoła!  – 
Natchniony  pisarz  napomina  nas,  by  ”nie  zapominać  o  wszystkich  Jego  dobrodziejstwach”,  a  jedną  z  tych  korzyści  jest  
zadowolenie ust dobrymi rzeczami, ”tak, by twoja młodość była odnowiona, jak młodość orła!” – „ Widzimy więc, że oprócz  
ocalenia i  boskiego uzdrawiania,  jest  także dane odnowienie młodości i  boskie zdrowie!” – „Zacznij  brać korzyści  z tych  
pięknych  obietnic.  Wszyscy  mogą  być  wstawiennikami  w  codziennej  pamięci  o  żniwach  Boga!”  –  W  tym  także  jest 
ujawnione to, nie ile jesz, lecz to czy właściwie jesz w swoim odpowiednim odżywianiu się! – „Ale przede wszystkim,  
w połączeniu z tym, jest to silne namaszczenie, które otrzymujesz dzięki tej posłudze, która z całą pewnością pomoże 
ci odnowić twoją młodość! Więc, przyjmij i używaj to dla Bożej chwały w swoim życiu!”

Z Bożą miłością,

Neal Frisby
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