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Capitolul 1 Experimentând „Umblarea cu Dumnezeu în Împărăţia 
Cerurilor pe pământ” Broşura Nivelului 4 te va Introduce în 
Inima ta 
 

O Inimă Convinsă plus revelaţie = Transformare, astfel ochii tăi se deschid şi Miracolele 

încep să se Materializeze. 
 

Această secţiune de Completare este aici pentru a te ajuta să-ţi deschizi Inima larg şi să priveşti spre Împărăţia Cerurilor 

mai adânc. Mintea ta te va urma şi tu te vei Apropia automat înspre a Înainta mai Adânc spre nivelul 4 şi vei Îmbrăţişa 
Voia Minunată a Duhului Sfânt cu privire la tine. 
 

Oricum ar fi, Duhul Sfânt are o conexiune cu tine, această conexiune te va Inspira, va 

Transforma cunoştinţa minţii tale în cunoştinţa Inimii Duhului Sfânt şi inima şi mintea ta 

asemenea Minţii Lui. Apoi vei fi Transformat în a fi Victorios. 
 

În timp ce eşti în Împărăţia Cerurilor pe pământ îmbunătăţeşte-ţi RELAŢIA, ELIGIBILITATEA, CREDINŢA şi salvarea cu frică şi 

cutremur. 

Revelaţiile mele sunt pentru iluminare sufletească, sunt convingerea căilor Drepte ale Duhului Sfânt care mă îndrumă şi nu o 
înţelegere cu mintea. 
 

Când și dacă Duhul Sfânt vrea să vorbească prin tine sau îţi deschide în minte un anumit subiect acceptă să-ţi deschizi inima şi 

completează răspunsul tău 

  

1. Atitudinea Inimii tale de a fi un Ucenic Transformat al lui Hristos (COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE) 

 
A. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată Inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta:  

Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce mi-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea:  
________________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________data___________  

 

B. Am nevoie doar de Voia şi Căile Duhului Sfânt pentru viaţa mea:  
Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce mi-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea:   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________data___________  

 

C. Inima mea vrea să simtă, să audă şi să vadă doar ceea ce vrea Duhul Sfânt. Iar acel lucru trebuie să fie înţeles cu 
Inima iar nu cu mintea:   
Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce mi-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea:  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________data____________  

 

D. Aminteşte-ţi: Nu Îndrăzni să schimbi ceva, aceasta este o revelaţie şi nu poate fi contrafăcută:  
Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce ți-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea: 
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________data____________ 
  

E. Sunt în Sângele Miraculos al Domnului Isus şi nu sunt nimic inaintea Ta Doamne Isuse, doar copilul Tău: 
Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce mi-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea:  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________data________ 
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F. Doamne Isuse mă lupt să nu ies din Prezența și Voia Ta. 
Care este versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt sau ce mi-a descoperit Duhul Sfânt. Revelația mea: _____ 

_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________data________ 

 

Acesta este jurnalul tău pentru a vedea zilnic umblarea ta prin Sângele Miraculos al Domnului Isus și umblarea ta prin Duhul 

Sfânt Văzând astfel asemănările dintre umblarea ta și atmosfera Bibliei 

 
2. După ce te supui Manifestărilor Transformării pe care Domnul Isus ți-a Sugerat-o, după ce vei Auzi din punct de 

vedere spiritual, după ce vei cădea de Acord cu Inima ta, după ce vei face așa cum Duhul Sfânt îți Spune să faci 
şi după ce vei face precum este scris „Opriți-vă și să Știți că Eu sunt Dumnezeu”, vei avea parte de Manifestări 
miraculoase. Manifestări de Eliberare, Provizii, Protecție și Vindecare, Apoi doar continuă să te supui și tot mai 
multe Miracole vor continua să apară. (Completează întrebările) 
 

Revelaţiile pe care le-am avut sunt pentru iluminare sufletească și nu pot fi înțelese cu mintea. 
 

A.    Pentru început vei avea parte de o Pace care Întrece Orice Pricepere, și ea este Reală!  
Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu Duhul Sfânt care ți-au oferit o „Pace 
care Întrece Orice Pricepere”?  
Revelația mea: _______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________data__________ 
Versetul meu de convingere de la Duhul Sfânt: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________data_____________  
Acțiune:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________data_____________  
Rezultat:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________data______________ 

 
B. Minuni dulci vor avea loc și Inima ta va fi Copleșită înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeirii Lui. 

Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce „experiențe ai avut cu Duhul Sfânt care ți-au zdrobit Inima 
înaintea lui Dumnezeu”  
Revelația mea: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________data_______________   
Versetul meu de convingere de la Duhul Sfânt: ______________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________data____________   
Acțiune:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________data_____________   
Rezultat: ___________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________data________ 
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C. Cu cât te supui mai mult Inimii tale cu atât mintea ta se va smeri și întunericul se va dizolva în jurul tău. 

Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu Duhul Sfânt în acest proces de a te adresa 

mai mult inimii tale 

  
Revelația mea: _____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________data_____________  
Versetul meu de convingere de la Duhul Sfânt: ______________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________  
Acțiune:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________data______________  
Rezultat:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________data______________ 

 
D.  Ce verset din Biblie ți-a deschis Ochii și a deschis în Inima ta DORINȚA DE A FI în Împărăția lui Dumnezeu pe 

pământ?  
Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________data____________   
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________data____________   
Acțiuni:_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________data____________   
Rezultate:______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________data____________  

  
E. Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu privire la Eliberare:   

Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________data_____________  

Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________data_____________   
Acțiune: _____________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data____________   
Rezultat: ____________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________data____________ 
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F. Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu Duhul Sfânt cu privire la Provizii?  
Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________data_____________  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________   
Acțiune: _____________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________   
Rezultat: ____________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data____________ 

 

 
G. Ce ţi-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu Duhul Sfânt cu privire la Protecție:   

Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________data_____________  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data____________   
Acțiune: _____________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data____________   
Rezultat: ____________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data____________ 

 
H. Ce ți-a vorbit, sugerat sau intuit Duhul Sfânt sau ce experiențe ai avut cu Duhul Sfânt cu privire la Vindecare:   

Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data_____________  

Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data______________   
Acțiune: ____________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________data______________   
Rezultat: ____________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________data____________ 
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Înțelege Corelația dintre tine și oamenii ca și creație a lui Dumnezeu 

 
Revelaţiile pe care le-am avut sunt pentru iluminare sufletească, sunt convingerea căilor Drepte ale Duhului Sfânt care mă îndrumă 

şi nu o înţelegere cu mintea 

 

3. Atitudinea unui ucenic creștin în relație cu alții (COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE) 
 

A. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți:  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt și adâncimea iluminării Duhului Sfânt. 
Revelația mea: ____________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________  
 

B. Respectând Fiecare Ființă din Creația lui Dumnezeu.  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt și adâncimea iluminării Duhului Sfânt. 
Revelația mea: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________ 
 

C. Umblă în Căile lui Dumnezeu înaintea oamenilor, înaintea credincioșilor și înaintea ucenicilor creștini. 
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt și adâncimea iluminării Duhului Sfânt. 

Revelația mea: ________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________data_____________  
 

D. Umblă în ascultare de Dumnezeu, în Sfaturile Lui, în Voia Lui, și lasă Atitudinea lui Hristos să te definească.  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt și adâncimea iluminării Duhului Sfânt. Revelația mea:  
___________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________data______________  
 

E. Trebuie să te afli în Împărăția lui Dumnezeu pe pământ pentru a fi eligibil să Auzi, să Dorești și să te supui 
Duhului Sfânt mijlocind pentru ca El să-și desăvârșească planurile în dreptul tuturor oamenilor cu privire la 
salvare, provizii, eliberare și vindecare.  
Versetul MEU de convingere de la Duhul Sfânt și adâncimea iluminării Duhului Sfânt. Revelația mea:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________data_____________ 
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Capitolul 2 Pregătirea pentru Intrarea în Împărăția Cerurilor pe pământ 

Nivelul 3 Manual pentru Primirea și Înțelegerea Spirituală a 

pildelor lui Isus 
 

Apropierea de sensibilitatea Duhul Sfânt despre cum vede El lucrurile din viața ta care nu îi sunt plăcute 
Împărăției Cerurilor pe pământ. De asemenea, vei fi capabil să mergi înainte înspre a fi un ucenic al lui Cristos, 
auzind, îmbrățișând și supunându-te Duhului Sfânt 
 

1. Lucrurile cu care m-am luptat înainte să primesc eligibilitatea pentru a intra în Împărăția lui 
Dumnezeu pe pământ. Când am Primit Convingerea, printr-un verset din Biblie, problema a fost 
tratată înainte să fiu complet eligibil să aud, să văd și să pășesc înspre Împărăția Cerurilor pe pământ. 
(COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE) 

    
Revelaţiile pe care le-am avut sunt pentru Iluminare Sufletească, sunt Convingerea căilor Drepte ale Duhului Sfânt care mă 

îndrumă şi nu o înţelegere cu mintea. 
 

O Inimă Convinsă plus revelaţia Sfintelor Scripturi duce la o Transformare, astfel ochii 

noştri se deschid şi Miracolele încep să se Materializeze. 
 

A. Dumnezeu a creat omul pentru a fi disperat după El și acel lucru prin Sângele Miraculos al Domnului Isus îl va face 
automat pe om eligibil să audă, să se supună, să ia stăpânire peste pământ pentru Împărăția Cerurilor. Când omul nu este 
total disperat după Dumnezeu atunci el începe să gândească pentru el. Acest lucru îl descalifică pe om din a fi eligibil 
pentru a fi victorios, mai mult decât un biruitor și de a lua stăpânire peste pământ pentru Împărăția Cerurilor.  

              Convingerea mea sau Revelația mea: ___________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________data______________  
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________data_____________  
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________data______________  
Rezultat________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________data______________ 

 

B. Este Împărăția Cerurilor pe pământ și este pământul făcut de om. Domnul Isus a venit să elibereze pământul făcut de 
om de el însuși și de alte activități care nu sunt ale Împărăției Lui. Și acolo mai este un lucru făcut de om numit 
izvodire.  
Biblia spune să dăm la o parte TOATE izvodirile minții pentru că ele ne readuc în trecut. Trecutul este MORT și a fost plătit de 
Sângele Miraculos al Domnului Isus. Izvodirile minții din prezent sunt FĂRĂ VIAȚĂ. Izvodirile minții din viitor sunt FĂRĂ 
DIRECȚIA LUI DUMNEZEU. În final izvodirile pot fi secretoase, stăpânitoare, abuzive și distrugătoare. Trebuie să știi că 
Cerul pe pământ și Viziunea lui Dumnezeu oferită ție și să cunoști diferența dintre lucrurile făcute de om prin Convingerea 
Duhului Sfânt și Inima ta. Tu nu poți fi cu un picior pe pământ (gândire, ascultare și vorbire) și cu inima ta superficială și cu 
celălalt picior în Împărăția Cerurilor pe pământ. Acest lucru nu este posibil.  
Convingerea mea și/sau Revelația mea: ___________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________data_____________                                                                                                                                                                 
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: ________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________data_______________  
Acțiune:___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data______________  
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Rezultat:________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________data_______________ 

 

C. “Scoate bârna din ochiul tău”: Matei 7:5   
Convingerea mea și/sau Revelația mea:___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data______________  
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: _______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________data_______________ 
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________data______________  
Rezultat:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________data_______________ 
 

D. “Depărtați-vă de la Mine, niciodată nu v-am cunoscut”: Matei 7:23   
Convingerea mea și/sau Revelația mea:____________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data___________  
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: ______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________data__________ 
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________data___________  
Rezultat:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________data_____________ 
 

E. “Trebuie să vă nașteți din nou”: Ioan 3:7   
Convingerea mea și/sau Revelația mea: _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data___________  
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: _______________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________data___________ 
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________data___________  
Rezultat:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________data___________ 

 

E. Trebuie să Înțeleg Spiritual: este vreun lucru de care să am nevoie când mă aflu în Împărăția lui Dumnezeu? 
Răspunsul este NU. Sau, când sunt în lipsă, Înțeleg Spiritual că sunt afară din Împărăția Cerurilor și acest lucru se 
întâmplă în cele mai multe cazuri.  
Convingerea mea și/sau Revelația mea:________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data______________  
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: _______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________data_____________ 
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________data_______________  
Rezultat:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data______________ 
 

F. Marcu 12:17: „Daţi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”. Convingerea scriitorului: Singurul lucru Eligibil 
Domnului Isus este TOT PĂCATUL MEU și TOT ceea ce sunt eu. Daţi cezarului ce este al cezarului (Dar ce este al 
Cezarului?) 1.Dacă nu le ești dator nu trebuie să le plătești. 2. Plătește totul pentru a rămâne liber de această lume, nu îi 
datorezi nimic acestei lumi. Nu trebuie să oferi mai mult lumii, aceasta este o minciună. Doar întreabă-L pe Duhul 
Sfânt, și doar „Rămâi Liber”. Nu încerca să îl manipulezi pe Dumnezeu pentru a primi mai mult din ceea ce Dumnezeu 
deja ți-a dat. Aceasta nu este o relație. După ce ai plătit ceea ce trebuia să plătești, ceea ce îți rămâne este ceea ce ți-a dat 
Dumnezeu ca să Rămâi Liber. Domnul Isus a plătit Prețul pentru ca fii săi să Audă, să Dorească și să se Supună Vocii 
Lui. Când Auzi, Dorești și te Supui Vocii lui, ești eligibil să umbli în Împărăția Cerurilor pe pământ cu Proviziile 
Duhului Sfânt.   
Convingerea mea și/sau Revelația mea: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________data______________   
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: ___________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________data_____________  
Acțiune:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________data______________   
Rezultat:__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________data______________  

 
G. Ai fost chemat prin Sângele Miraculos al Domnului Isus și Duhul Sfânt îți vorbește, apoi vei Înțelege Spiritual că 

Domnul Isus a zis: „Oile mele cunosc vocea Mea și nu vor merge după un altul” incluzându-te pe tine. Astfel, adu-ți 
relația la țintă și Acceptă să fii un ucenic Creștin sub Autoritatea Dată a Duhului Sfânt. Matei 10: mergi după oile 
pierdute ale lui Dumnezeu, du-te și anunță-le că „Împărăția Cerurilor este aproape”. Vindecă bolnavii, vindecă leproșii, 
învie morții, fără plată ați primit fără plată să dați. Nu luați nici bani nici haine cu voi, pentru că un vrednic este 
lucrătorul de plata lui, găsiți un adăpost Divin și mergeți mai departe dacă nu vă vor primi sau dacă nu vor vrea să vă 
audă.  
Convingerea mea și/sau Revelația mea: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________data_____________   
Versetul MEU de Convingere de la Duhul Sfânt: _____________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________data____________   
Acțiune:___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data______________  
Rezultat:__________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________data______________ 

 

             Înțelegeți din punctul de vedere al lui Dumnezeu de ce a dat El Biblia. 
 

De ce a dat Dumnezeu oamenilor Lui Biblia și cum Îmbrățișez eu Calea prin care a intenționat Dumnezeu Biblia. 

Biblia este o ușă de dinafară a Împărăției Cerurior pe pământ, Sângele Miraculos al Domnului Isus și Duhul Sfânt sunt Ușa de 

Intrare în Împărăția Cerurilor pe pământ. Sângele Miraculos al Domnului Isus și Duhul Sfânt îți dau Viața de care ai nevoie 

pentru a intra. 

 

2. Citirea Bibliei:   
Biblia (Cele zece porunci) au fost date pentru că Israeliții nu au vrut sau nu au mers în Căile Slavei Norului care 
era Prezența lui Dumnezeu cu ei. Ei au fi putut continua în a fi disperați după Dumnezeu și Dumnezeu să le 
transforme inima în mod continuu, dar ei n-au făcut-o. În schimb, au primit poruncile.   
Biblia și toate versetele sunt o ușă în afara ușii care duce înăuntrul Împărăției Cerurilor pe pământ și în Raiul 

Etern. Când un verset ți-a fost descoperit, poți vedea acel verset din Punctul de Vedere al Cerului și el va lua viață. 
Interpretarea nu este o Revelație sau Punctul de Vedere al Cerului; este omul cel care o face. Odată ce Primești 

revelația, te-ai îndreptat spre Prezențaa Sângelui Miraculos al Domnului Isus și Prezența Duhului Sfânt iar 
disperarea pleacă. La acest punct, părerea ta dispare și Inima ta și mintea sunt într-o Venerație Fiind Față în Față 

cu Dumnezeu. Ai Intimitate cu Duhul Sfânt și căile tale se transformă și se dizolvă în Căile Duhului Sfânt. Biblia 
intenționează să-ți descopere posibilitățile și realitatea Împărăției Cerurilor pe pământ și Eternitatea. Aceasta este 

înțelegerea Spirituală din inimă a Auzirii. Nu citi cu mintea ta sau nu vei primi Cuvântul lui Dumnezeu, ci doar 
interpretarea minții tale. 

  
Revelația mea: Despre a fi Iluminat Spiritual și nu este o înțelegere cu mintea.(COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE) 

 
A. Biblia există pentru a-mi deschide ochii spre Voia lui Dumnezeu și DOAR CĂILE lui Dumnezeu, așadar Miracolele pot 

veni înainte spre Raiul pe pământ în viața mea 
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________data________  

 
B. Biblia există să mă ilumineze pentru a fi transformat în Asemănare și Putere cu Cristos, astăzi.  

Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________data___________  

 

C. Biblia este adevărată și mă inspiră pentru a fi provocat și să Doresc Dependent Căile Necunoscute ale lui Dumnezeu în 
viața mea.  

Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________data____________  

 
D. Biblia este pentru a mă îndrepta înspre Luarea Stăpânirii peste Împărăția Cerurilor pe pământ și pentru a fi eligibil să 

aud, să doresc, să primesc și să mă supun direcțiilor Duhului Sfânt pentru mine. Primesc proviziile Domnului Isus 
pentru Împărăția Cerurilor pe pământ astăzi. Aceasta se întinde departe și nu se va termina niciodată până când scopul 
Divin va fi împlinit.  
Revelația și/sau versetul de la DuhulSfânt:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________data________ 
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E. Trebuie să Înțeleg Spiritual prima dată cu inima mea apoi cu mintea mea că: „Este scris” sunt pilde. O Pildă ESTE 
ADEVĂRATĂ, dar doar Sângele Miraculos al Domnului Isus și Duhul Sfânt poate oferi ADEVĂRUL care te 
eliberează. Acesta este CUVÂNTUL VIU, EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA. Poporul lui Dumnezeu din  
 
Vechiul Testament nu s-a putut apropia îndeajuns de Dumnezeu pentru a împlini cuvintele „Eu sunt în tine și tu ești în 
Mine” înafară de prooroci, relația lui Dumnezeu cu unii regi în Vechiul Testament și Domnul Isus a ales ucenici în Noul 
Testament. Duhul Sfânt a făcut prezența TUTUROR oamenilor lui Dumnezeu după ce Domnul Isus s-a înălțat la Cer și 
de atunci încoace.   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________data_________  

 

F. Proorocii, câțiva împărați și câțiva dintre oamenii lui Dumnezeudin Vechiul Testament și ucenicii din Noul Testament 
toți au fost aleși și făcuți eligibili de Dumnezeu pentru a umbla în atitudinea dată de Dumnezeu și ei au primit 
Promisiunile Miraculoase din Biblie.   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________data________ 

 

G. Astăzi suntem cu toții creați și aleși să umblăm în atitudinea dată de Dumnezeu și să primim promisiunile Miraculoase 
din Biblie, cu condiția să înaintăm în Sângele Miraculos al lui Isus care are Puterea Transformării Miraculoase pentru a 
ne face eligibili și să ne transforme pentru a putea primi o atitudine focalizată pe Cer în inima noastră. Putem primi 
revelația versetelor din Biblie și să umblăm în promisiunile Bibliei astăzi în care Duhul Sfînt Vorbește sau Intuiește și 
ce direcții, soluții și putere ne dă pentru asta. Apoi vom fi victorioși și mai mult decât biruitori în Toate lucrurile.   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________data________ 

 

H. Biblia este de asemenea pentru a mă inspira prin adâncimea iluminării Duhului Sfânt natura scrierii Vechiului 
Testament, pentru a-mi dori cu o incontrolabilă Adâncime a Inimii prioritatea perspectivei Trinității prin Vechiul 
Testament. Apoi pentru a mă inspira dorinței Inimii Trinității pentru Raiul pe pământ de astăzi și să văd prin Noul 
Testament că Dumnezeu este Vrednic de Toată Slava. 
Înțelegerea scriitorului: În Vechiul Testament Dumnezeu este Vrednic de Toată Slava, el a rostit moartea și ea s-a 
materializat din cauza păcatului. Doar prin Dumnezeu, Duhul Sfânt, Vise, Norul Glorios și Îngeri ar putea primi 
cineva iluminare de la Dumnezeu.   
În Noul Testament Dumnezeu este Vrednic de Toată Slava; Domnul Isus a dat Sângele Său Miraculos ca și Sacrificiu 

Complet pentru păcat. Dumnezeu i-a vorbit Domnului Isus și El a zis: „Fac doar ceea ce Tatăl Meu îmi spune să fac.” Domnul 

Isus a Zis oamenilor, Domnul Isus stă la Dreapta Tatălui Mijlocind și Duhul Sfânt este Aici Astăzi Auzind inimile oamenilor, 

având Toată Puterea, fiind capabil să se mâhnească și să facă Judecata Finală pentru acum și Eternitate. Vezi Matei 12:32. 

Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________data________  

 

I. Biblia este scrisă cu „El”, „Lui”, „Noi” și „el/ea”. Aceste cuvinte fac Biblia distantă de noi ca o întreagă națiune. 
Apoi pentru unii Biblia devine o parabolă. Matei 13:10 „Nu vreau ca ei să știe”   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data__________ 
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J. În timp ce Biblia este distantă cu „El”, „Lui”, „Noi” și „el/ea”, nivelul personal de transformare rămâne distant.  
Să „fii Victorios și mai mult decât biruitor” nu poate avea loc decât dacă Duhul Sfânt aduce Revelația și aduce la Viață.   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_______________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________data__________ 
 

K. Biblia ne descoperă că o persoană poate să primească toate promisiunile. Dar uită-te în jur: nu este aici, deci ce se va 
schimba în viața mea dacă voi primi promisiunile zilnice și voi fi victorios și mai mult decât un biruitor.  
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________data_______  
Verset revelator: Matei 19:29 ”vei primi însutit şi vei moşteni viaţa veşnică.” 
 

L. Dumnezeu a creat creația Sa și noi, Copiii Lui, suntem Creația Sa primară. Biblia este o confirmare a Creației Lui 
(Copiii Lui) și a relației Lor intime continuă cu Dumnezeu.   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt:_________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________data_______  
 

M. „Dă-i lui Dumnezeu ce este al Lui” (Păcatul nostru și numai păcatele noastre)   
Revelația și/sau versetul de la Duhul Sfânt _______________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________data_______  
 

Fiind însărcinat de Duhul Sfânt pentru a fi Iluminat, a fi Împuternicit și a Umbla în Împărăția Cerurilor pe 
pământ. A fi ghidat de Duhul Sfânt pentru a fi un Ucenic al lui Cristos Ascultând și Supunându-mă. 
 
Revelaţiile pe care le-am avut sunt pentru Iluminare Sufletească, sunt Convingerea căilor Drepte ale Duhului Sfânt care mă 

îndrumă şi nu o înţelegere cu mintea. 
 

3. Fii un Ucenic al lui Cristos și Înțelege pildele Sale din Inimă.   
Primește o Inimă, o Minte, un Trup Transformat înspre a fi un ucenic al lui Cristos și Mai Mult decât Biruitor.  
(COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE)  
 

A. Data__________ Înțeleg Matei 13:10-12 în INIMA și mintea mea. (Referință: Marcu 4:10-12)   
Matei 13:10-12: 10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „De ce le vorbeşti în pilde?” 11 Isus le-a răspuns: „Pentru că 

vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. 12 Căci celui ce are, i se va da şi va avea 

de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.”  

 
Revelația mea: _____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
Conștientizarea scriitorului: După Domnul Isus dă ucenicilor revelațiile pildelor, ei nu le înțeleg pentru că ei nu trăiesc în ele. 
Domnul Isus a zis: „veți face mai mult decât am făcut Eu”. Trebuie să ne adâncim înspre a primi Revelațiile Adânci pentru a 
umbla în ele în cel puțin căile în care a umblat Domnul Isus când era aici în Împărăția cerurilor pe pământ.  
 

B. Data__________ Înțeleg Spiritual Matei 12:28 (Referință: Marcu 3:20-27, Luca 11:14-23)  

Matei 12:28: 
28

 “Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia* lui Dumnezeu a venit peste 
voi.”.  
Revelația mea: ______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
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C. Data__________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Matei 12:30 (Referință: Marcu 3:20-27, Luca 11:14-23) 

Matei 12:30: 
30

 „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.”.  
Revelația mea:____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

D. Data__________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Matei 12:32 (Referință: Marcu 3:28-30)   
Matei 12:32: 

32
 “Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi 

iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor..
33

 „Ori faceţi pomul bun şi rodul* lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău; 

căci pomul se cunoaşte după rodul lui. 
34

 Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci 

din prisosul inimii vorbeşte gura.
35

 Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele 
din vistieria rea a inimii lui.”  
Revelația mea: ______________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

E. Data__________ Accept conceptul Împărăției Cerurilor pe pământ.  
De ce: ______________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  
 

F. Data_________ Ce mă Iluminează DIN INIMĂ.   
Explică: __________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

 
G. Data_________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Matei 13:14-15 (Referința: Marcu 4:10-12)   

Matei 13:14-15: 
14

 “Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi auzi cu urechile voastre şi nu veţi 

înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea’; 
15

 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au 
închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i 
vindec.” 
Revelația mea: ______________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

H. Data_________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Matei 13:16-17 (Referință: Marcu 4:10-12)   
Matei 13:16-17: 

16
 “Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!; 

17
 Adevărat vă spun că mulţi proroci 

şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le 
auziţi voi, şi nu le-au auzit.”  
Revelația mea: _______________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

I. Data _________Am plâns DIN INIMĂ cu remușcări, m-am pocăit și am primit bucurie.   
Explică: ___________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  



Cum să îţi Doreşti, să Asculți, să Primeşti şi să Acţionezi  

„Sunt VICTORIOS” şi „Mai mult decât BIRUITOR” în TOATE Lucrurile  7/7/2016 pagina 15 

 

J. Data_________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Ioan 29:30  
Ioan 29:30: „ S-a isprăvit.”   
Revelația mea: _______________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

K. Data_________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ Ioan 17:4   
Ioan 17:4: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.” 

Revelația mea: _______________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  

 
L. Data_________ Înțeleg Spiritual DIN INIMĂ și am Primit: ”O Pace care Întrece Orice Pricepere”  

Versetul și Explicația. _________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

M. Data_________ Am Primit DIN INIMĂ „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu”  
Versetul și Explicația. _________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  

 
Fiind iluminat în inima mea, și împuternicit și conștient de Duhul Sfânt și despre Împărăția Cerurilor pe pământ. 
 
Sunt Ordinat și Ghidat de Duhul Sfânt pentru a fi un Ucenic al lui Cristos; ascultând, supunându-mă, fiind victorios și mai 
mult decât biruitor în toate lucrurile precum Domnul Isus Cristos a făcut în timp ce era pe pământ și a zis: „veți face mai 
mult decât am făcut eu.” 
 
Revelaţiile pe care le-am avut sunt pentru Iluminare Sufletească, sunt Convingerea căilor Drepte ale Duhului Sfânt care mă 

îndrumă şi nu o înţelegere cu mintea. 

 
4. Pildele iluminante pentru ucenicii Domnului Isus și primirea abilităților pentru a umbla în Împărăția Domnului pe 

pământ precum și în Cer. (COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE)   
Fă-ți timp pentru fiecare verset și adâncește-te în Sângele Domnului Isus și în Duhul Sfânt pentru Revelația Sa. 
 

A. Experimentând Cerul în mod Personal  
Matei 13:10-13: (Referință: Macu 4:10-12) 

10
  Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „De ce le vorbeşti în pilde?” 

11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. 
12 Căci celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.

13 
De aceea le 

vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg   
Data__________Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii 
și am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat 
cu Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde .  
Revelația mea:________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus. Descrie sensibilizarea și / 
sau 
manifestarea.______________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus. Descrie 
Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformare și cum au avut loc. __________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie 
și în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este 
conștientizarea Inimii mele? Explică:   
(Acest lucru m-a făcut să înaintez mai adânc și am avut convingerea de căldiceală în viața mea. Dar sunt de 
asemenea conștient că atunci când merg la Domnul Isus El mă va Transforma și mă va face mai flămând după 
El. Cu cât mă aduc mai aproape de Domnul Isus, cu atât ochii mei sunt mai deschiși pentru starea în care 
sunt.)  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. 
Explică_____________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
 

B. Experimentând Cerul pe pământ în mod Personal 
 

Matei 13:4-7: (Referința: Marcu 4:1-9, Luca 8:4-8) “Ascultaţi! Iată, semănătorul a ieşit să semene. 
4
 Pe când 

semăna, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: au venit păsările şi au mâncat-o. 
5
 O altă parte a căzut pe un 

loc stâncos, unde n-avea mult pământ: a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, 
6
 dar, când a 

răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat.. 
7
 O altă parte a căzut între spini: spinii au 

crescut, au înecat-o şi n-a dat rod.” 
 
Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii 
și am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde. 
Revelația 
mea:_________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  

 
Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus. Descrie manifestarea și / 
sau conștientizarea: ___________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc ___________________________

_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
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Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică: _____________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: ________ 
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

C. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:8-9: (Referință: Marcu 4:1-9, Luca 8:4-8) 
8
 „O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a 

dat o sută, altul, şaizeci şi altul, treizeci. 
9
 Cine are urechi de auzit să audă!” 

 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie sensibilizarea și / sau manifestarea.__________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. _____________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  

 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?  
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este 
conștientizarea Inimii mele? Explică:______________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 

vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare.  

Explică: ________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 



Cum să îţi Doreşti, să Asculți, să Primeşti şi să Acţionezi  

„Sunt VICTORIOS” şi „Mai mult decât BIRUITOR” în TOATE Lucrurile  7/7/2016 pagina 18 

 
D. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:14-15: (Referință: Marcu 4:10-12) 
14

 “Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi 

auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea. 
15

 Căci inima acestui popor s-a 

împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă 

cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.” 

 

 
Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și am 
fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu Ochi și 
Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:____________ __________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. _____________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?  
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.  
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică:______________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  

 
Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. 
Explică:_______________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________   
______________________________________________________________________________________________  

 
E. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 

 

Matei 13:16: (Referință: Marcu 4:10-12) 
16

 “Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!” 
 
Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:__________________________________________________________________________________   
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
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Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: _____________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică: ________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. 
Explică:___________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

F. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 

 

Matei 13:17: (Referință: Marcu 4:10-12) 
17

 „Adevărat vă spun că mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să 
vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.” 
 
Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:_______________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. _____________________________  

___________________________________________________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  

 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și în 

mod continuu cu mine?  
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Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: ____  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
 

G. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:18-19: (Referință: Marcu 3:13-20) 
18

 „Ascultaţi dar ce înseamnă pilda semănătorului. 
19

 Când un om 
aude Cuvântul privitor la Împărăţie şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. 
Aceasta este sămânţa căzută lângă drum.” 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația scriitorului: Iluminarea trebuie să fie dorită din Inimă și apoi Miracolul pus în Inima ta. 
Revelația mea:_____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea _____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc.  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică: _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. 

Explică:__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
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H. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:20-21: (Referință: Marcu 3:13-20) 
20

  „Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l 

primeşte îndată cu bucurie,
21

 dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o 
prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el.”. 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu  
 

Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:______________ _____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus. 
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:______________________ ______________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. _______________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Să cer foamea în adâncul Inimii mele spirituale, apoi conștient foamea din viața mea seva alinia 
cu asta. Apoi să verific dacă puritatea mea îi este plăcută Domnului Isus (Duhul Sfânt). Să repet asta. Scopul meu este să 
fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii mele? 
Explică:___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

I. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:22: (Referință: Marcu 3:13-20) 
22

 „Sămânţa căzută între spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările 
veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor.” 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus. 

Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii mele? 
Explică:  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică:___________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
  

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Fiind iluminat de Duhul Sfânt pentru Împărăția Cerurilor pe pământ și pentru ca inima mea să știe, să fie împuternicită și 
conștientă de umblarea în Împărăția Cerurilor pe pământ. 
 

5. Să îmi deschid Inima, urechile, ochii și mintea lui Cristos spre Împărăția Cerurilor este precum rescrierea pildelor 
în realitatea Împărăției Cerurilor pe pământ în Înțelegerea mea Spirituală. (COMPLETEAZĂ ÎNTREBĂRILE) 
 

A.  Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:23: (Referință: Marcu 3:13-20) 

23
 „Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l 

înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, şaizeci, altul, treizeci.”  
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii 
și am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat 
cu Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:_________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:_________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ______________________________  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
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Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie 
și în mod continuu cu mine?  
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu 
este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii  
 

mele? Explică: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: _________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

B. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:   
Matei 13:24-30: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui; 

25
 Dar, 

pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.
26

 Când au răsărit firele 

de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. 
27

 Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: ‘Doamne, n-ai 

semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’
28

 El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaş a făcut lucrul 

acesta.’ Şi robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’ 
29

 ‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, 

să smulgeţi şi grâul* împreună cu ea. 
30

 Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea 
secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l 
în grânarul meu.»’” 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ______________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
 
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?  
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii mele? 
Explică: 
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Care este conștientizarea inimii mele? Explică:________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. 
Explică:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________ 

 
C. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 

 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:31-32: (Referință: Luca 13:18-19) „Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: ‘Împărăţia* cerurilor se 

aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
32

 Grăuntele acesta, în 
adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se 
face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.’” 
 
Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:___________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i 
se va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta.   
Scopul meu este să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea 
Inimii mele? Explică: _______________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică:__________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

D. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
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Matei 13:33: (Referință: Luca 13:20-21) „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a 
pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.”  
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu  
 

Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  

Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. 

_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ De ce am nevoie pentru a păstra Manifestările și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și Continuă în mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus.  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare.  
Explică: _________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

E. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:43 43: „Atunci, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de 
auzit să audă.”. 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:____________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

 
Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
           Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
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Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
 

Data__________ De ce am nevoie pentru a păstra Manifestările și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și Continuă în 
mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii mele? 
Explică:  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică:________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: _________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

F. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:44: 

44
 „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o 

ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.”.  

 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:____________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. _______________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?  
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este  
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. Care este conștientizarea Inimii mele? 
Explică:  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică: _________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
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Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: _________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

G. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:45-46: 

45
 „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase 

46
 Şi, 

când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.” 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:____________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus. 
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet astaScopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus. 
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică: __________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: _________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

H. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Împărăția Cerurilor pe pământ este ca și:  
Matei 13:47-50: 

47
 „Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de 

peşti. 
48

 După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău. 
49

  

Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi* pe cei răi din mijlocul celor buni 
50

 şi-i* vor 
arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:_____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.  
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: _____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc? _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus.  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică __________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

I. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 
 

Matei 13:51: 51
 ‘Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?’ i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.  

 
Revelația Scriitorului: Domnul Isus i-a întrebat: „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri, care vin din Inimă care este din 
Cer?” Apoi ei au răspuns „da” cu gândirea pământească, fără însă să înțeleagă în inima lor că Domnul Isus a fost acolo și 
de unde venea  

 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.   
Revelația mea:_____________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus.   
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ____________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus.  
 
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
  
Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
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Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet asta. Scopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus.  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică:___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică:_________  
_________________________________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  

 
J. Experimentând Cerul pe pământ în mod personal 

 

Matei 13:52: 
52

 Și El le-a zis: “De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se 
aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi* şi lucruri vechi.” 
 

Răspunsul Scriitorului: Sunt mai multe nivele adânci ale pildelor decât cele pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor la 
data aceasta. Ucenicii nu au umblat în adâncimea acestor pilde precum Domnul Isus a proclamat când a explicat 
Pildele Împărăției. („Împărăția Cerurilor este precum..”) Domnul Isus a umblat în nivele diferite ale acestor pilde chiar 
El Însuși. Exceptându-l pe Petru când a mers pe ape și din nou când umbra lui a vindecat oameni. Apoi Filip când a 
fost tradus să îl întâlnească pe etiopianul eunuc. 
 

Data__________ Înțeleg Spiritual această pildă individuală precum o Pildă Iluminată în adâncul interiorului Inimii și 
am fost Botezat Spiritual cu o Foame Incontrolabilă a Inimii că trebuie să continui mai Adânc. Am fost Botezat cu 
Ochi și Urechi Spirituale și cu o Inimă și o Minte precum cele ale lui Cristos pentru înțelegerea acestei pilde.  
Revelația mea:_____________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am primit Manifestare și o mai bună conștientizare din versetul de mai sus. 
Descrie manifestarea și / sau conștientizarea: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Am experimentat Împuternicirea Duhului Sfânt și Transformarea din versetul de mai sus. 
Descrie Împuternicirea Duhului Sfânt și / sau Transformarea și cum au avut loc. ________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Data__________ Ce am nevoie pentru a păstra Conștientizarea, Manifestarea și Împuternicirea Duhului Sfânt Vie și 
în mod continuu cu mine?   
Răspunsul Scriitorului: Cer foamea profundă în adâncul Inimii mele Spirituale, apoi conștiința foamei vieții mele i se 
va alinia acesteia. Apoi îmi verific puritatea să îi fie plăcută Domnului Isus (Duhului Sfânt). Repet astaScopul meu este 
să fiu dizolvat în dorința Prezenței Duhului Sfânt și în Sângele Domnului Isus.  
Care este conștientizarea Inimii mele? Explică: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Data___________ Miracolul meu în foamea Adâncimii Profunde a Inimii mele Spirituale primind un răspuns în 
vindecarea fizică sau emoțională, răspunsul s-a materializat în provizie, în eliberare și / sau ghidare. Explică: __________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________ 

 


