Prin Duhul aş vreau să vă spun ce se întâmplă cu voi când vă năşteţi din nou ca să realizaţi
aceasta, pentru că sunt mulţi oameni născuţi din nou, dar care nu cunosc semnificaţia naşterii din
nou. Mulţi oameni ştiu despre Duhul Sfânt; ei vorbesc în limbi în fiecare zi multe ore, dar nu înţeleg
lumea spirituală.
Prin harul lui Dumnezeu vă voi explica în două minute care este semnificaţia lumii spirituale
când este vorba de Duhul lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt.
Aşadar ce se întâmplă în ziua când eşti născut din nou? Este foarte important să înţelegeţi
aceasta: Ziua în care aţi fost născuţi din nou, ce vi s-a întâmplat pe tărâm spiritual: duhul care era în
voi a fost îndepărtat de Dumnezeu, a fost distrus şi aţi primit Duhul lui Dumnezeu înăuntrul vostru.
Mă urmăriţi? Aţi fost născuţi din nou prin Duhul lui Dumnezeu, iar faptul că sunteţi născuţi din
Dumnezeu înseamnă că aţi fost născuţi din Duhul lui Dumnezeu. Acum unde este Duhul lui
Dumnezeu? Este El în mâini, în cap, în stomac sau în picioarele voastre? Nu. Duhul lui Dumnezeu
este... Uitaţi-vă la o persoană. Aşa arată Duhul lui Dumnezeu. Mă urmăriţi? Dacă vrei să vezi cum
arată Duhul, uită-te la tine. Dacă vrei să afli cum arată Dumnezeu, uită-te la tine. Dacă vrei să ştii
cum arată Duhul lui Dumnezeu, uită-te la mine. Dumnezeu este atât de unic. El este Creatorul. A
făcut mai mult de şase miliarde de oameni şi nici o persoană nu este la fel cu alta, fiecare este
diferită. Acum, în ziua când v-aţi născut din nou aţi primit Duhul lui Dumnezeu înăuntrul vostru.
Unde este Duhul Sfânt? Pentru că mulţi oameni cred că atunci când sunt născuţi din nou, Duhul
Sfânt este înăuntrul lor. Dar Duhul Sfânt nu este în tine din ziua în care ai fost născut din nou.
Primeşti Duhul lui Dumnezeu şi primeşti Duhul Sfânt. Nu este acelaşi lucru: Duhul lui Dumnezeu
cu Duhul Sfânt. Când veţi citi Biblia în seara aceasta veţi descoperi acest lucru.
Nu ştiu cum stau lucrurile în biserica dumneavoastră, dar oamenii în primul rând sunt născuţi din
nou şi apoi primesc Duhul Sfânt. Deci în ziua când te naşti din nou primeşti Duhul lui Dumnezeu în
lăuntrul tău. Dar Duhul Sfânt este o Persoană aşa că stă fie în această parte a ta, fie este înapoia ta,
înaintea ta sau deasupra ta. În ziua când primeşti Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt, pentru că
semnificaţia Duhului Sfânt este ungerea, înseamnă puterea lui Dumnezeu. Fapte 1: 8 Veţi primi o
putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Această expresie „va veni peste voi” nu se referă la
venirea peste trupul tău, ci peste duhul tău. Deci ce se întâmplă când primeşti Duhul Sfânt? Duhul
tău care este Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul Sfânt care vine să locuiască în tine se
contopeşte cu duhul tău şi devin una.
În ziua în care ai primit Duhul Sfânt ai primit ungerea; aceeaşi ungere pe care a avut-o Isus.
Acum tu eşti Cristos. Acum tu eşti unsul. Nimeni nu s-a poticnit de numele lui Isus, dar imediat ce
L-au numit Isus Cristos, au început să întâmpine probleme deoarece „Cristos” înseamnă Unsul.
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Dacă vreau să-L cunosc pe Unsul mă uit la voi toţi. Toţi sunteţi Cristos, Unsul. Ştiţi care v-a fi cea
mai mare surpriză pe care o veţi avea în ziua când veţi merge în cer? N-o să vă vină să credeţi câtă
putere aveaţi când eraţi tânăr, pentru că sunteţi din Dumnezeu.
- Da, da.
Pastorul Chris ne-a învăţat că un câine naşte un câine, din pisică iese pisică. Când întrebi
oamenii: „La ce dă naştere Dumnezeu?” şi ei răspund: „Dumnezeu dă naştere unei fiinţe umane”.
Nu este adevărat. Dumnezeu nu naşte oameni; un Dumnezeu dă naştere unui dumnezeu.
- Aleluia!
Aşa că tu eşti un dumnezeu. Asta nu o spun eu, ci Biblia pe care o citiţi voi. Puteţi să citiţi asta.
- Ioan 10: 34
Isus a spus: „Sunteţi dumnezei.”
Care este caracteristica de bază a unui dumnezeu? Caracteristica principală a lui Dumnezeu este
că El este Creatorul. Puteţi citi Bibliile în această seară de la Genesa capitoul 1 şi veţi vedea că în
versetul 1 spune că La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul. Şi în versetul 2 era haos, era
întuneric. Ce a făcut Dumnezeu în această situaţie? El a vorbit. Tot ce îţi doreşti în viaţă este în gura
ta. Gura voastră nu a fost proiectată pentru a mânca; gura voastră a fost concepută pentru vorbire.
Mulţi dintre cei care sunt aici sunteţi aproape de miracole. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să
începeţi să rostiţi Cuvântul lui Dumnezeu.
-Amin, amin!
- Amin?
- Amin, amin!
Trebuie să începeţi să vorbiţi Cuvântul lui Dumnezeu.
Pastor Chris: „Ceea ce spui e ceea ce primeşti”. Daţi-mi voie să vă dau un exemplu: Dacă este
cineva aici care suferă de cancer noi învăţăm persoana respectivă, pastorul Chris îşi pune mâna
peste persoana respectivă, iar cancerul este curăţit. Dar după aceea, persoana respectivă are
sentimentul că nu a fost curăţită de cancerul ei. Emoţiile şi sentimentule tale te vor duce în eroare.
Dacă persoana respectivă spune din nou: „Am cancer”, cuvintele respective produc exact ceea ce tu
doreşti. Deci, ceea ce doreşti în viaţă este în gura ta.
Dacă întâlnesc o persoană pot observa într-un minut dacă este încă un copil în Duhul, dacă este
un tânăr în Duhul sau este fiu al lui Dumnezeu matur. Nu prin felul în care arăţi, nu prin felul în
care te comporţi, ci prin felul în care vorbeşti. Vorbele îţi dau avânt sau te distrug, pentru că
cuvintele sunt duh şi cuvintele sunt viaţă.
- Aleluia!
Primul lucru pe care trebuie să-l faci, pentru că în ziua când ai fost născut din nou toate lucrurile
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arată exact la fel, dar miracolul s-a produs în interior. Daţi-mi voie să vă întreb ceva: De unde vine
Duhului lui Dumnezeu când conduceţi pe cineva la Domnul? Să îl luăm ca exemplu pe pastorul
Răzvan pe care eu îl conduc la Domnul. De unde vine Duhul lui Dumnezeu? Din cer? De unde
vine? Vine din ceruri când se converteşte? Nu.
- Din mine. Din cel care se roagă.
- Da. Duhul Sfânt purcede din mine în tine.
(Nu pleacă, purcede, iese, ţâşneşte, se multiplică prin Cuvânt.)
Tu eşti un duh dătător de viaţă, eşti un mântuitor. Fie poţi să dai acelei persoane viaţa veşnică
sau el are posibilitate să meargă în iad. Tu eşti un mântuitor în ochii lui Dumnezeu. Aduceţi-vă
aminte când Isus era pe cruce a spus: S-a isprăvit. Dumnezeu nu planifică să te binecuvânteze,
Dumnezeu nu planifică să îţi dea bani. El nu plănuieşte să te vindece; nu plănuieşte să îţi
împlinească dorinţele inimii pentru că deja a realizat acest lucru. Dar poate mă vei întreba: „Pastore,
dar atunci ce se întâmplă de nu ajung banii la mine? De ce nu sunt vindecat?”
Vreţi să vă spun de ce? Problema este aici. Pentru că în ziua în care ai fost născut din nou,
Dumnezeu ţi-a lăsat o responsabilitate să îţi înnoieşti mintea.
- Amin!
Nu vă potriviţi lumii acesteia, ci transformaţi-vă astfel încât voi, nu ca Dumnezeu, ca voi să
puteţi arăta ceea ce este binele, ceea ce este acceptabil sau voia desăvârşită a lui Dumnezeu.
Responsabilitatea este a voastră. Mulţi oameni spun: „O, Dumnezeu trimite pe cineva să vină şi să
mă ajute.” Şi sunteţi deja afară. Tot ceea ce vă doriţi în viaţă este înăuntru. Să vă explic: Când
Dumnezeu a creat acest vechi univers a vorbit şi a zis: Să fie lumină. De unde a venit lumina? A
venit din interior. Noi având acelaşi Duh pe care-L are Dumnezeu avem Duhul lui Dumnezeu
înăuntrul nostru, astfel că tot ceea ce ne dorim în viaţă avem înăuntru. Ce doriţi? Doriţi să aveţi un
milion de oameni în biserica voastră? Ce vreţi? Ce vrei să vezi în familia ta? Ce vrei să vezi cu
privire la veniturile tale? Ce vrei să vezi cu privire la sănătatea ta? Este în gura ta. Nu trebuie să te
uiţi departe. Dumnezeu nu este acolo. Tu nu vii la Dumnezeu. Dacă te rogi şi spui: „Tată, Îţi
mulţumim că putem veni la Tine.” Nu poţi veni la Dumnezeu. Dumnezeu este deja în tine. Cum se
poate să vii la Dumnezeu dacă Dumnezeu este înăuntrul tău? Dacă vreau să ştiu unde este
Dumnezeu... Dumnezeu este înăuntrul vostru în fiecare din voi. Este doar 50% în voi? Este 80% în
voi? Sau este 100% în voi? El este 100% în voi.
- Amin!
Duhul Sfânt care este înăuntrul tău, nu Duhul Sfânt care este în mine, ci Duhul Sfânt care este în
tine a creat întreg universul acesta. Aceasta este puterea pe care ai primit-o înăuntrul tău. Tu poţi
crea orice. Puteţi crea orice. Ce vreţi? Este în gura voastră.
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Dar există o regulă de aur: Nu voi uita niciodată aceasta. Dacă vă veţi reaminti ceea ce vă spun
eu acum, vă promit că viaţa voastră nu va mai fi aceeaşi. Doar dacă vă veţi aminti ceea ce vă spun
acum: Cu trei ani în urmă eram în timpul unei predici la IPPC (la Nigeria la Conferinţa partenrilor)
şi pastorul care vorbea avea cincisprezece minute. A început să predice spunându-ne: „Care este
diferenţa între un om care are succes în viaţă şi un ratat? Care este diferenţa dintre cineva care
obiţine ce vrea şi cineva care nu obţine ce vrea? Care e diferenţa?” El a studiat acest lucru de ani de
zile. A observat oameni care au primit vindecarea şi oameni care nu au fost vindecaţi; a observat
oameni care erau foarte bogaţi şi oameni care erau foarte săraci, a studiat oameni care erau foarte
prosperi şi oameni care aveu numai eşecuri; a studiat oameni care aveau întreaga familie născută
din nou: frate, soră, unchi, mătuşă şi alţii care erau singurii născuţi din nou din familie. Care era
diferenţa? Un singur cuvânt. Există un singur cuvânt între un om care are succes şi un ratat. Acel
cuvânt este consistenţă. Care este semnificaţia cuvântului „consistenţă”? Înseamnă să faci acelaşi
lucru din nou şi din nou, în fiecare zi. Poţi să te uiţi la cei mai de succes oameni din viaţă. De ce
sunt ei plini de succes? Ei fac cu consecvenţă acelaşi lucru.
Daţi-mi voie să vă ofer un exemplu: Mama mea a încercat mai bine de treizeci de ani să
slăbească aşa că pentru treizeci de zile se înfometa, nu mânca ciocolată. Încerca să fie sănătoasă
treizeci de zile. După aceste zile ea câştiga în greutate mai mult decât avea când începuse dieta. De
ce se întâmpla aceasta? Pentru că nu era consecventă. Nici o dietă nu a funcţionat vreodată. Trebuie
să fie un stil de viaţă schimbat. Trebuie să te hotărăşti să mănânci mai puţin, dar trebuie să o faci în
fiecare zi, cu consecventă. Nu poţi să te înfometezi o săptămână şi apoi te îmbuibi săptămâna
următoare.
Este la fel în fiecare domeniu. Uitaţi-vă la viaţa spirituală. Vrei să fii aproape de Dumnezeu aşa
că astăzi te rogi patru ore pentru că te simţi vinovat că nu te-ai rugat de multă vreme, apoi nu te mai
rogi şase zile, după care vrei să te rogi din nou patru ore. Ca să ai rezultate de succes trebuie să faci
acelaşi lucru din nou şi din nou. Nu căuta să recuperezi într-o zi, ci încearcă şi roagă-te cam o
jumătate de oră pe zi. Trebuie să fi consistent în ceea ce faci.
Este la fel şi cu vorbirea. Eşti de acord că eşti într-adevăr eşti bogat. Ştii că eşti bogat? Când
Dumnezeu când se uită la tine te vede bogat. Ştiţi Pastorul Chris ne-a învăţat ceva care m-a şocat
foarte mult: Când Dumnezeu se uită acum la tine din cer, dacă tu suferi din cauza lipsei de bani să
ştiţi că Dumnezeu nu vă vede sărac. Tu crezi că Dumnezeu te consideră sărac, dar El nu crede că
eşti sărac. Tu zici: „O, Doamne, te rog, Tu vezi că sufăr din pricina lipsei de bani”, dar Dumnezeu
nu aude o astfel de rugăciune. Dumnezeu te-a făcut deja bogat.
- Aleluia!
Cuvântul Său spune că tu eşti bogat. De ce nu eşti atunci bogat? Vrei să îţi spun de ce nu eşti
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bogat? Poate că stai aici şi eşti bogat, dar unii din voi s-ar putea să nu fiţi. Pot să îţi spun de ce nu
eşti bogat? Pentru că nu eşti conştient de cine eşti. Cum devenim conştienţi de ceea ce suntem? Pot
să vă promit că dacă în fiecare zi vă spuneţi de o sută de ori: „Sunt bogat”, spunând aceasta în
fiecare zi vă promit că într-un an veţi avea atâţi bani încât nu veţi şti ce să faceţi cu ei. Pentru că este
în gura ta. Aduceţi-mi orice om de succes şi vă spun că acel om nu va vorbi niciodată deznădăjduit.
Uitaţi-vă la Tiger Woods. Nu a mai jucat de şase luni sau de un an, dar tot este numărul unu. Aţi
auzit cum vorbeşte? El spune: „Eu sunt cel mai bun. Sunt numărul unu.” Şi va rămâne pentru că
este conştient de cine este el. Deci tu nu zici: „Sunt bogat” ca să devii bogat. Ascultaţi cu atenţie, că
dacă prindeţi acest aspect reuşiţi. Nu spui: „Sunt bogat” ca să devin bogat, spui: „sunt bogat” ca să
devii conştient de cine eşti tu.
- Da, da.
- Amin?
- Amin!
Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ştiţi că de fiecare dată când rostiţi
Cuvântul lui Dumnezeu iese foc din gura voastră. Aşa spune Cuvântul lui Dumnezeu, nu eu. De
fiecare dată când rostiţi Cuvântul lui Dumnezeu iese foc din gura voastră.
- Aleluia!
Atât de puternic este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este puternic şi
mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Cuvântul lui Dumnezeu poate ajunge acolo unde cuţitul nu
poate ajunge.
Când întâlnesc pe cineva şi persoana respectivă nu este născută din nou, deoarece eu conduc
mulţi oameni la Cristos în fiecare zi oriunde mă duc, conduc oameni la Cristos. De ce fac aceasta?
Pentru că am mărturisit multă vreme că „Sunt un evanghelist de succes extraordinar”.
- Amin?
- Amin!
Ai ceea ce spui. Ce vrei să fii? Orice ai vrea este în gura. Vrei să fii CEO de la Microsoft? Este
în gura ta. Ce vrei? Este în gura ta. Vă mai dau un exemplu pe care n-o să-l uitaţi niciodată. Cu
patru ani în urmă era în America şi aveau procese împotriva McDonald's. Ei spuneau celor de la
McDonald's: „De ce nu avertizează clienţii prin aplicarea unei etichete nutriţionale aplicate pe
hamburgeri şi pe cipsuri pentru a comunica faptul că conţin grăsimi?” pentru că foarte mulţi oameni
devin obezi. Astfel cereau despăgubiri de miliarde. McDonald's a prezentat un caz prin care
mărturiseau că un om şi o doamnă în vârstă care erau de şaptezeci şi erau foarte slabi. Articolul din
ziar spunea că aceşti oameni mănâncă la McDonald's în fiecare zi. De ce mâncau de la McDonald's
în fiecare zi şi totuşi nu se îngrăşau? Trebuie să fii un prunc spiritual pentru a înţelege ceea ce voi
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spune eu acum. Când citeai articolul puteai să vezi ce spuneau ei. Acest om în vârstă care mânca la
McDonald's de patruzeci de ani spunea că McDonald's este foarte bun pentru ei le dă multă energie
şi nu îi îngraşă. Cuvintele lor au fost rostite şi au produs ceea ce ei spuneau. Dacă tu spui în fiecare
zi: „Această sticlă de apă mă va îngrăşa” îţi promit că te îngraşi.
- Aşa zicem noi.
Pare imposibil ceea ce vă spun, dar nu trebuie să crezi ceea ce spun eu, trebuie să crezi ceea ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu: viaţa şi moartea stau în puterea limbii. Ai ceea ce spui. E la fel cu
oamenii care mănâncă la KFC. Mie îmi place KFC şi eu mănânc de la KFC mult, dar nu mă îngraş
de loc. Îmi multă dă energie. Vă promit că nu mă îngraşă de loc pentru că obţin ceea ce rostesc. Veţi
fi uimiţi să vă cunoaşteţi pe voi înşivă ascultând modul în care vorbiţi, pentru că fiecare aspect al
vieţii vine din Duhul.
Vă dau un exemplu: Dacă eu coniliez pe cineva şi persoana nu poate să păstreze contactul vizual
cu mine şi de fiecare dată când vorbesc cu persoana respectivă ea se uită în jos, asta înseamnă că
persoana respectivă are o stimă de sine scăzută. Asta nu este o problemă pentru Dumnezeu. Cum
schimbi asta? Poate stai aici şi spui: „Pastore, vreau să fiu un câştigător de suflete, dar nu sunt
suficient de îndrăzneţ.” Cu patru ani în urmă nu puteam să vorbesc în faţa a doi oameni, dar acum
sunt atât de îndrăzneţ că pot vorbi şi în faţa unui milion de oameni. Cum s-a întâmplat aceasta?
Rostind Cuvântul lui Dumnezeu.
- Amin.
Cristos în mine nădejdea slavei.
- Aleluia!
Cel ce e în mine este mai mare decât cel ce este în lume.
- Aleluia, Aleluia!
Pot totul în Cristos care mă întăreşte.
- Aleluia, Aleluia!
Dar trebuie să continui să spui asta. Pastorul Chris spune: „Continuă să o spui. Nu te opri din
rostire.”
Am să vă spun o întâmplare despre pastor Chris care cred că vă va plăcea. Versetul preferat al
pastorului Chris este Coloseni 1: 27 Cristos în mine nădejdea slavei. El a spus: „Am meditat trei ani
de zile asupra acestui verset.” În fiecare zi spunea: „Cristos în mine nădejdea slavei; Cristos în mine
nădejdea slavei.” Probabil, a estimat el, că a spus de o sută de mii de ori. Oriunde mergea spunea:
„Cristos în mine nădejdea slavei; Cristos în mine nădejdea slavei.” Într-o zi când se afla în grădină
şi a spus „Cristos în mine nădejdea slavei” nu şi-a dat seama dacă a fost o lună sau o săptămână, dar
când s-a trezit Duhul lui Dumnezeu l-a apucat şi l-a aruncat douăzeci de metri afară din grădină.
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Când s-a trezit „Cristos în mine nădejdea slavei” s-a închis în duhul său şi a devenit parte din el.
Dacă îi tai mâna pastorului Chris vei vedea cum iese Cuvântul lui Dumnezeu pentru că tu eşti
Cuvântul lui Dumnezeu. Ştiai? Tu eşti Cuvântul lui Dumnezeu făcut trup.
- Aleluia!
- Amin.
Cuvântul spune asta nu eu. Biblia spune că Isus este Cuvântul întrupat şi tu eşti Cuvântul
întrupat.
Aleluia!
Pentru că nu ai fost născut din nou dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate
putrezi prin Cuvântul lui Dumnezeu care iubeşte şi rămâne în veci. Cum te-a creat Dumnezeu pe
tine? Dumnezeu a zis: „Să fie pastor Răzvan.” Şi cuvântul a ieşit din gura lui Dumnezeu şi l-a creat.
Astfel el este Cuvântul făcut trup.
V-am împărtăşit multe lucruri în seara aceasta, dar ţineţi minte ceea ce vi-am spus: secretul
constă în consecventă. Dacă aş spune tuturor: „Haideţi să alergăm douăzeci de kilometri s-ar putea
să fie foarte dificil”, dar dacă faceţi aceasta douăzeci de zile în fiecare zi, după trei zile va fi uşor.
Aşa că atunci când începem să rostim în această seară pentru prima dată, poate numai pentru zece
minute, uită-te în oglindă şi păstrează contactul vizual şi vorbeşte duhului tău; rosteşte ceea ce vrei
să vezi. Spune: „Sunt bogat; eu sunt un om de succes; cel care este în mine este mai mare decât cel
care este în lume.” vorbeşte-i omului dinlăuntru. Repetă acest lucru. Începe doar cu zece minute şi
gradat mergi spre o jumătate de oră pe zi. Poţi începe cu un singur verset din Biblie; continuă să-l
repeţi. Îţi promit că vei vedea multe miracole în viaţa ta; vor veni din toate părţile.
Nu încerca să evaluezi ceea ce v-am spus în această seară pentru că diavolul se va bucura să îţi
spună: „Tu eşti papagal? De ce spui acest verset din nou şi din nou? Cu ce scop?” Vedeţi
înţelepciunea lui Dumnezeu este nebunie pentru mine. Dacă încerci să te gândeşti la acestea în fire,
vor fi o nebunie pentru tine. De fiecare dată când rosteşti Cuvântul lui Dumnezeu îţi aliniezi mintea
după Cuvânt, îţi speli mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Amin.
- Amin.
Ne-a vorbit pastorul Chris prin gura pastorului Helt. Toţi păstorii care lucrează cu pastorul Chris
de când venim aici îi auzim vorbind şi dacă nu te uiţi la faţa lui vei spune: „Precis vorbeşte pastorul
Chris.” Pentru că am înţeles că aşa s-au format pe lângă omul lui Dumnezeu. Voi nu aţi auzit ceva
nou. De când umblăm aici tot asta am auzit. Pentru mesajul acesta acum trei săptămâni undeva în
Maramureşul istoric în Ţara oaşului am bulversat un păstor penticostal. Acum problema este pusa la
nivel naţional şi am scrisoarea de la ei pe care am interceptat-o şi mă cred chiar nebun pentru aceste
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afirmaţii pe care le-a făcut pastorul Helt.
- Nu primim.
Şi ei caută o soluţie să stârpească această erezie care e de două mii de ani şi este lumină.
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