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Kiedy  akceptujesz  Jezusa  Chrystusa jako  swojego  Pana  i  Zbawiciela,  stajesz  się  nowym  stworzeniem.  W  posłuszeństwie
potwierdzasz to poprzez pokutę, chrzest, a następnie prosisz Pana o dar Ducha Świętego. Ten proces rozpoczyna twoje nadprzyrodzone
życie. Jan 3:15 stwierdza, że ktokolwiek w Niego wierzy, nie powinien zginąć, ale mieć życie wieczne. Jako wierzący pochodzimy z
nadprzyrodzonej i wiernej linii ludzi ufających Bogu. Wszystko wokół nich i o nich jest SZCZEGÓLNE, NIETYPOWE I ODMIENNE.

Bóg jest  szczególny,  niezwykły i  dziwny; takie tez są jego czyny.  Jego czyny znajdują się w jego ludziach,  wierzących.  Każdy
prawdziwy wierzący jest szczególny, niezwykły i odmienny. To jest działanie Ducha Świętego. Bóg jest niezwykły; wyobraź sobie Księgę
Rodzaju 1: 2-3, a Duch Boży poruszył się nad powierzchnią wód; a Bóg powiedział, aby było światło i było światło. W Rodzaju 2:7 i Pan
Bóg uformował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia; a człowiek stał się żywą duszą. To są nadprzyrodzone
czyny  Boga.  Możesz  zobaczyć,  jak  jesteśmy  nadprzyrodzeni,  ale  nasza  prawdziwa  nadprzyrodzona  manifestacja  nadchodzi  w
POBRANIU. Bóg spowodował , by głęboki sen spadł na Adama i wyjął z Adama żebro, aby uczynić EWĘ, matkę wszystkich żywych istot.
Wszystko to są niezwykłe, wyjątkowe i odmienne dzieła Boga. Bóg jest nadprzyrodzony, Bóg jest Duchem.

Aby być nadprzyrodzonym, potrzeba Ducha Świętego Boga. Bóg wprawił słowa w czyn  przez nadprzyrodzoność, Duch Święty.
Mężczyźni i kobiety Boga objawiają się w sposób nadprzyrodzony z powodu obecności Ducha Świętego w nich lub na nich, jak w
Starym Testamencie. W Księdze Rodzaju 2:19-20 i Adam nazwał wszystkie żywe stworzenia, które Bóg mu przyniósł; można tego
dokonać tylko dzięki nadprzyrodzonej, mądrości i wiedzy Ducha Świętego. Większość stworzeń wciąż nazywa się imieniem, którym
Adam nazwał je w Ogrodzie Eden.

Wszystko, co Abel i Henoch zrobili, aby być wielce zapamiętanymi u Boga, jest od nadprzyrodzonego. W Księdze Rodzaju 4:4 Abel
wiedział, co ofiarować Bogu przez nadprzyrodzoność. Ofiarował Bogu baranka, który miał KREW dla przebaczenia grzechu. Nikt nie
wiedział, co zrobić z grzechem, ale Abel miał nadprzyrodzone objawienie tego, co jest dopuszczalne dla Pana na wszystkie wieki; był to
cień KRWI JEZUSA CHRYSTUSA.  Ofiara Abla podobała się Bogu.  Kain nie był nadprzyrodzony,  jak pokazuje jego ofiara i  wynik
wszystkich jego czynów. Duch Boży daje objawienia dla i nadprzyrodzonego ludu Bożego. - Rodzaju 49:1-2

Henoch podobał się Bogu dzięki nadprzyrodzoności, o czym niewiele wiemy. Tak bardzo podobał się Bogu, że Bóg wziął go, aby nie
smakował śmierci i zabrał go z powrotem do nieba. On wciąż żyje i czeka na innych nadprzyrodzonych wierzących w Jezusa Chrystusa.
Wielka piramida w Egipcie ma wiele informacji o datach przed i po potopie Noego; dowodzi, że piramida przetrwała powódź, która
oczyściła  pierwszy świat  z  wyjątkiem tych uratowanych z  Noem.  Pomyśl  przez  chwilę,  kto  urodził  Henocha i  który był  ojcem
METEUSZELACHA; i znaczenie Meteuszelach. W którym dniu wypełniło się znaczenie Mateuszelacha. Kto nazwał go Metuszelachem, co
wiedział, aby dać mu takie imię.  Metuszelach oznacza rok potopu.

Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat (Rodzaju 5:21), kiedy urodził mu się syn Metuszelach; werset 22 i powiedział, a Henoch działał z
Bogiem, werset 24, i już go nie było, bo Bóg go zabrał. Bóg zabrał Henocha w wieku 365 lat, był on nadprzyrodzony. Henoch miał krótki
pobyt na ziemi, podobał się Bogu w tak krótkim czasie, pozostawił proroctwo w kamieniu, piramidzie i imieniu Meteuszelach. Nazwał
swego syna Meteuszelach przez objawienie. Bóg pozwolił Henochowi zobaczyć nadchodzący sąd przez potop i wiedzieć, że w roku, w
którym umrze jego syn Meteuszelach, nadejdzie powódź.

Jest to czyn nadprzyrodzony między Bogiem nadprzyrodzoności i ludźmi nadprzyrodzonymi. Bóg pozwolił Henochowi dowiedzieć
się o powodzi, sytuacji człowieka na ziemi, niegodziwości, która rośnie, tak jak Jan objawiciel, dzięki nadprzyrodzonej mocy ducha,
ukazując wydarzenia sądu w czasie ostatecznym. Henoch wiedział,  że nadchodzi sąd, ale Bóg zabrał go, aby nie widział śmierci,
ponieważ podobał się Bogu i to było nadprzyrodzone.

Meteuszelach żył 782 lata po narodzeniu Lameka, który spłodził  Noego. Meteuszelach, Lamek i Noe żyli razem przez następne 600
lat, syn, ojciec i dziadek. Mateuszelach mieszkał z ojcem Heochem, znał pracę ojca z Bogiem; musiał zapytać ojca, dlaczego nazwał go
Meteuszelach i co to znaczy; jest to coś, co musiało go prowadzić przez całe życie, aby uniknąć sądu. Lamek żył przez 182 lata i urodził
mu się Noe Rodzaju 5:29. W Księdze Rodzaju 7:6 stwierdza się, że Noe miał 600 lat, gdy potop spadł na ziemię i był to ostatni rok
Meteuszelacha na ziemi. Pamiętaj, że rok potopu to znaczenie Meteuszelach. Ojciec Noego, Lamek, zmarł 5 lat przed potopem, Boże
miłosierdzie.  - Apokalipsa 7:4-8

Dziadek Noego, Meteuszelach, zmarł w tym samym roku potopu, oczywiście przed potopem, ponieważ przez swoje imię musiał
umrzeć  przed  potopem,  Amen.  Wszystko  to  są  nadprzyrodzone  akty  Boga  w  życiu  ludzi  NADPRZYRODZONYCH.  Jesteś  także
nadprzyrodzony, jeśli należysz do Jezusa Chrystusa. Rok powodzi, rok pobrania, jeśli wierzysz i oczekujesz, jesteś nadprzyrodzony. Za
każdym razem, gdy wspomniana jest POWÓDŹ, Noe, Lamek, Meteuszelach, Henoch i Bóg wchodzą w grę; z powodu nadprzyrodzonego
objawienia i imienia Meteuszelach.

W Księdze Rodzaju 15: 4 Pan Bóg rzekł do ABRAMA -  kto wyjdzie z twoich wnętrzności, będzie twoim dziedzicem. Abrahamowi
urodził się Izaak, gdy miał 99 lat, a Sara miała 90 lat. Może się to zdarzyć tylko osobom, które są nadprzyrodzone, niesamowite,
niezwykłe i odmienne. Bóg kilkakrotnie przemawiał do Abrahama, tak jak czyni to prawdziwym wierzącym. Obiecał On Abrahamowi,
że będzie miał dzieci jak w liczbie gwiazd na niebie, których jesteśmy częścią przez wiarę i jest to linia nadprzyrodzonych. Czy jesteś
tego częścią? Józef wnuk Abrahama udowodnił swoimi przemówieniami i czynem, że był także nadprzyrodzony.

Marek  16: 15-18 mówi wiele o ludziach nadprzyrodzonych. Jeśli w to nie wierzysz, nadprzyrodzoność  nie może się z 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 jesteś; wszystko to w imię JEZUSA CHRYSTUSA NASZEGO PANA,
AMEN.

Jakub miał swoje wzloty i upadki, ale widać, że był nadprzyrodzony. Izaak był żonaty z Rebeką przez 20 lat, zanim urodziła. W
Księdze Rodzaju 25:23 Pan powiedział, że starszy będzie służył młodszemu. Gdy byli jeszcze w łonie matki, Pan powiedział: Jakuba,
kocham, a Ezawa  nienawidzę. Jakub zmagał się z aniołem Bożym i zwyciężył, to jest moc nadprzyrodzonego. Został pobłogosławiony
przez anioła Bożego i ostatecznie stworzył dwanaście plemion Izraela.

W Apokalipsie 7: 4-8 i 21:12 mówi o błogosławieństwach i nadprzyrodzonych skutkach tych plemion dzieci Izraela. Przez akt
nadprzyrodzony Jakub mógł w Księdze Rodzaju  49: 1-2 powiedzieć swoim dzieciom: „Zbierzcie się razem, abym wam powiedział, co
was spotka w dniach ostatecznych”. Jakub powiedział swoim dzieciom o ich przyszłości; była to moc nadprzyrodzonego działania w
Jakubie i może również działać w prawdziwych wierzących w Jezusa Chrystusa.
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