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Zanim ruszymy w droge z Panem zastanówmy sie nad swoim Fundamentem w naszym życiu i na czym
lub na kim budujemy....

Mt 7,21-29
21 Nie każdy wołający do mnie: &quot;Panie, Panie&quot;, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
spełniający wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu będzie wołać do mnie w owym dniu:
&quot;Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy, używając Twego imienia!? I czyż nie Twoim imieniem
wyrzucaliśmy demony!? I nie z Twoim imieniem czyniliśmy wiele cudów?&quot; 23 Jednak wtedy
oświadczę im: &quot;Nigdy was nie poznałem; odejdźcie ode mnie popełniający nieprawość&quot;. 24
Otóż każdy, kto słucha tych moich słów i wykonuje je, podobny się stanie do człowieka mądrego, który
swój dom zbudował na skale. 25 Spadła ulewa, i ruszyły potoki, i wichry zadęły i rzuciły się na ten dom a nie zawalił się, bo na skale ma swoje fundamenty. 26 A każdy słuchający tych moich słów, a nie
wykonujący ich, podobny się stanie do człowieka głupiego, który swój dom zbudował na piasku. 27
Spadła ulewa, i ruszyły potoki, i wichry zadęły i uderzyły w ten dom - i zawalił się, a upadek jego był
wielki&quot;. 28 Gdy Jezus skończył te słowa, tłumy były zdumione Jego nauką. 29 Uczył ich bowiem
jak mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

... i rzeczy które nas oddzielają od Niego odrzucić , drogi kręte wyprostować

Pocieszcie, pocieszcie mój lud! mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w
dwójnasób za wszystkie swe grzechy, Głos się rozlega: Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie
góry i wzgórza obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się
chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąpże na
wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny
w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg
przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie. (Iz 40,1-5.9-11)
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Jeżeli chodzi książki o rozeznawaniu duchowym i fundamencie można nabyć je tutaj jak wiele innych
szczególnie ŚLADAMI DUCHA I POD SZTANDAREM CHRYSTUSA, ta pierwsza jest do rozeznawania
duchowego ale tez dobra do rozeznania naszego fundamentu i zrozumienia na czym stoimy a nad czym
jeszcze musimy popracować.
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Dla mnie Fundament to Jezus Chrystus !!! bez Niego nic bym nie miał.Dał mi nowe życie dzięki któremu
mogę Wielbic Potęgę Ducha Świętego !!! Komunie Świętą która dla mnie Jest Potęgą !!! Jezus Chrystus
jest moim Panem.Dla niego zostawiłem wszystko i wszystkich,po to aby Wszyscy ludzie byli zdrowi i
szczęśliwi.Jezus Chrystus jest dla mnie Wzorem.
============================================================================
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