
Ele Mumford  
Coordonator International al Bisericii Globale Vineyard 

Va transmit salutari din Devonshire. Este o încântare absolută să ma alătur voua astăzi. 
Liderii vostrii sunt incredibil de grațioși, generoși și... sper că nu prea nesăbuiti să mă invite 
încă o dată în campania voastra din august. Imi place deja să imi imaginez cum o sa fiti 
toti impreuna.   

Am înțeles că ati început să va adunti din nou în persoană, precum sunt multe dintre 
bisericile noastre din Vineyard. Trebuie să fie o mare bucurie (chiar si numai pentru a ne 
vedea mastile ce au devenit o moda acum!) 

Suntem încă relativ blocați la o fermă lângă Dartmoor și trebuie să spun că sunt locuri mai 
rele. Aici avem gardurile vii inflorite cu trandafiri și avem 250 de miei noi gambolling pe 
dealul opus mie chiar acum!

  Dar cât de recunoscători suntem cu toții, nu-i așa, pentru ca putem să ne întâlnim prin 
internet care era o dată atât de temut și acum e prietenul meu cel mai bun!

Și vorbind de prieteni, poate că știti deja, că eu și John îi numărăm pe Dave și Karen printre 
prietenii noștri extrem de respectați și iubiți.   

REÎNVIE-NE 

Urmarind tema Reînvie-ne (inițial strigătul psalmistului, dar niciodată mai apropiat noua 
ca si astăzi), aș dori să ne uitam impreuna la prima parte a Faptelor Apostolilor capitolul 2, 
care trebuie să fie cu siguranță una dintre cele mai incitante, distractive si plina de acțiune 
intamplari din intreaga carte:

1 “Cand a sosit ziua Cincizecimii, erau cu totii la un loc. 2 Si deodata, din cer a venit un 
sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut toata casa in care sedeau ei. 3 Li s-au aratat 
niste limbi ca de foc, care s-au impartit si s-au asezat pe fiecare dintre ei. 4 Toti au fost 
umpluti de Duhul Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi, dupa cum le dadea Duhul 
sa vorbeasca.

5 In Ierusalim locuiau atunci iudei, oameni evlaviosi din orice neam de sub cer. 6 Cand 
s-a auzit sunetul acela, multimea s-a adunat si a ramas uluita, pentru ca fiecare in parte 
auzea vorbindu-se acolo propria sa limba. 7 Ei erau uimiti si se minunau, zicand: “Iata, nu 
sunt oare galileeni toti acestia care vorbesc?! 8 Cum de fiecare dintre noi auzim vorbindu-
se propria noastra limba in care ne-am nascut?! 9 Parti, mezi, elamiti, locuitori din 
Mesopotamia, din Iudeea, din Capadocia, din Pont, din Asia, 10 din Frigia, din Pamfilia, din 
Egipt, de prin partile Libiei dinspre Cirena, vizitatori din Roma, 11 iudei si prozeliti, cretani 
si arabi, noi toti auzim vorbindu-se in propriile noastre limbi despre lucrarile marete ale lui 
Dumnezeu!” 12 Toti se minunau, erau nedumeriti si se intrebau unul pe altul: “ Ce vrea sa 
insemne aceasta?” 13 Altii insa isi bateau joc si ziceau: “ Sunt plini de must!” 14 Dar Petru 
s-a ridicat in picioare impreuna cu cei unsprezece, si-a ridicat glasul si le-a vorbit astfelt:



-Barbati iudei si toti cei ce locuiti in Ierusalim, sa va fie cunoscut lucrul acesta si sa ascultati 
cuvintele mele! 15 Oamenii acestia nu sunt beti, asa cum presupuneti voi,

pentru ca nu este decat ceasul al treilea din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin 
profetul Ioel:

17 In zilele de pe urma, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice om. Fiii si 
fiicelele voastre vor profeti, tinerii vostri vor avea vise!

18 Chiar si peste robii Mei si peste roabele Mele voi turna din Duhul Meu in acele zile si 
vor profeti. 19 Voi face minuni sus in cer si semne jos pe pamant, sange, foc si coloane de 
fum. 20 Soarele se va preface in intuneric, iar luna in sange, inainte sa vina ziua cea mare si 
glorioasa a Domnului. 21 Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit! Faptele 
Apostolilor 2:1-21

Evenimentele de Rusalii, ceea ce s-a întâmplat de fapt acolo, a fost ceva extraordinar și 
foarte real si fizic. Flăcări săritoare “ca un foc sălbatic”, un sunet ca vajaitul unui vânt, o 
multime de limbi vorbite s-au auzit. Aceste lucruri au fost experimentate; toti acestia au 
fost văzuți, au fost auziți, au fost simțiti. Nu e de mirare că s-a adunat o mulțime de oameni 
(Ierusalimul ar fi fost deja plin de pelerini pentru Sărbătoare, care ar fi călătorit din întreaga 
lume cunoscută). Ceea ce face atât de important faptul că națiunile lor au fost numite și 
propriile lor limbi vorbite de catre niste oameni needucati si neingraditi ca Petru și ceilalți.

Această intreaga strategie a fost coregrafia Duhului Sfânt. Dumnezeu a revărsat acel Duh 
asupra pelerinilor care cand vor merge acasă vor povesti despre ceea ce au văzut și auzit.

Îmi place versetul de mai târziu din Faptele Apostolilor capitolul 4 cand Petru și Ioan au 
fost târâti în fața Sinedriului, care erau conducătorii evrei, bătrâni și învățători. Lui Petru si 
Ioan li se poruncise să nu vorbească sau să predea deloc în numele lui Isus. Stiti care a fost 
răspunsul lor?:

“... nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit.”

 Faptele Apostolilor 04:20 NIVUK 

Nu te minunezi si tu uneori la modul în care Domnul a folosit (și continuă să folosească) 
geografia, istoria, tehnologia si omul inspirat, inventiv și fiecare mijloc posibil de 
comunicare pentru a duce mesajul Său în întreaga lume? Romanii construisera drumuri 
de-a lungul cărora pelerinii puteau să umble, povestind intre ei tot ce văzuseră și auziseră. 

Secole mai târziu a avut loc o altă explozie a bisericii și răspândirea scripturilor odată 
cu inventarea tiparului și ceea ce a devenit cunoscut sub numele de “propagarea 
Evangheliei”.

Acum avem internetul prin care Domnul este la fel de încântat să lucreze în moduri la care 
nu ne-am gândit niciodată si personal nu m-am gandit de când m-am intors prima dată la 
Hristos.

Dar fac o digresiune. Ne intoarcem inapoi la Ierusalim în cele mai ciudate zile. Oamenii au 
venit în fugă, dupa cum ni s-a spus. N-au putut să-și dea seama ce se întâmplă. Ei știau 
că acești ucenici erau galileeni (în mod faimos muncitori și needucați) și totuși, aceiași 
oameni vorbeau în propriile lor limbi fie că erau parți, mezi, egipteni, chiar cretani (care au 
fost istoric destul de disprețuiti ca si grup). 

Vechea dezbatere a fost aceasta. Au vorbit ucenicii în acele limbi (diferite de darul prețios 
al limbilor, așa cum descrie Pavel corintenilor) sau, oamenii au auzit în propriile lor limbi? 
Unde a fost miracolul? Cine poate spune? Ceea ce putem spune e că acest lucru a fost 
miraculos și a facut istorie.



Capetele lor se învârteau. Unii i-au acuzat ca erau bauti, moment în care Petru sare în 
picioare, isi ridică vocea și începe să explice. Vreau sa iti amintești cine e Petru. Cu doar 
câteva săptămâni înainte acest om se furișeaza, negând că L-a cunoscut vreodată pe Isus. 
Și acum, îndrăzneț ca alamă, predică posibil cea mai mare predică din toate timpurile. 
El a vorbit îndrăzneț si le-a spus “Oamenii acestia nu sunt beti, asa cum presupuneti voi, 
pentru ca nu este decat ceasul al treilea din zi.”

Duhul Sfânt a fost într-adevăr revărsat, exact așa precum Însuși Isus a prezis ucenicilor în 
ultimele sale cuvinte:

“Voi insa veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi; și veți fi martorii Mei 
în Ierusalim, în toată Iudeea și În Samaria și până la marginile pământului.” 

Faptele Apostolilor 1:8 NIVUK

Rusaliile se rezumă la putere. Niciunul care a fost acolo în acea zi nu putea sa aiba vreo 
îndoială. De fapt, cu secole înainte, cu mult timp în urmă în Vechiul Testament, acest lucru 
a fost anticipat.   Profetul Ioel profețise:

 “În zilele din urmă, zice Dumnezeu voi turna din Duhul Meu peste orice om. Fiii si fiicele 
voastre vor profeti, tinerii vostri vor avea viziuni, iar batranii vostri vor avea vise! Chiar si 
peste robii Mei si peste roabele Mele voi turna din Duhul Meu in acele zile si vor profeti.” 
Fapte 2:17-18

Și acum, aici, în Ierusalim, același Duh Sfânt a fost revărsat, dezlănțuit într-un mod uimitor. 
Atât de mult încât acești oameni obișnuiți au primit puterea lui Dumnezeu doar pentru 
că Duhul Sfant a venit peste ei. Poate cel mai spectaculos lucru dintre toate, a fost ca 
Petru a devenit dintr-un laș un campion, dintr-o figură patetică a devenit un predicator 
extraordinar. 

La fel cum e cu Creștinismul, experiența merge mână în mână cu explicația. 

Acesta trebuie să fie unul dintre cele mai dramatice cazuri din întreaga Biblie. Oamenii 
trăiau printr-o EXPERIENȚĂ (văzută, auzită, simțită) și acum a venit explicația Scripturii, 
care se împlinea în fața acelei mulțimi în timp ce aceasta venea alergând prin zgomot, 
emoție și neîncrederea tuturor. Scriptura a fost îndeplinită. Petru începe explicația lui 
despre experiență prin afirmatia si explicatia Scripturii:

“Aceasta este ceea ce profetul Ioel a anunțat că se va întâmpla”, a început el. La fel Pavel 
le-a scris romanilor: Ce spune Scriptura? Pentru că Biblia este linia noastră de plumb, 
standardul nostru de aur, nordul nostru magnetic.

  “Scripturile mă fac să fiu carismatic; Spiritul mă conduce înapoi la scripturi.”  Simon 
Ponsonby - Pastor și teolog 

Rowan Williams, un poet, un academician și un intelectual destul de falnic a spus într-un 
moment de simplitate minunat (pentru el!)  

 “Pentru a înțelege scripturile avem nevoie de Duhul Sfant.”  

  Rowan Williams - Teolog, Episcop și Poet 

Un alt prieten s-a rugat într-o adunare pentru Duhul Sfânt asa: 

“Doamne, Duhul Sfant să ungă amintirea Scripturii în inimile noastre”.  

Și astfel, Duhul Sfant s-a manifestat si s-a revărsat fizic. 



Dupa experienta sa, Petru își începe si explicația. 

Și primul loc în care merge este la scripturile din Vechiul Testament: 

Iată ce a anunțat profetul Ioel că se va întâmpla: “În Zilele din urmă”, Dumnezeu spune: 
“Îmi voi revărsa Duhul asupra oricărui fel de oameni: Fiii voștri vor profeți, de asemenea, 
fiicele voastre; Tinerii tăi vor vedea viziuni, bătrânii vostri vor avea vise.  Faptele Apostolilor 
2:16-17

Aceasta a fost, desigur, cea mai explicită prevestire a venirii Spiritului și îmi place totul, nu 
în ultimul rând pentru că ne îmbrățișează pe toți. Vorbeste despre unitate, incluziunea 
Spiritului și diversitatea celor pe care El îi va binecuvânta, împuternici.

Orice fel de oameni... fii și fiice . . . tineri și bătrâni.  

“Îmi voi revărsa Duhul Sfant asupra celor care mă slujesc, bărbați și femei.”

 Biblic vorbind, trăim, desigur, în Ultimele Zile, între Prima și a Doua Venire a lui Isus. 
Imaginează-ți, dacă vrei, un pod imens suspendat. Fie că este vorba de Severn Crossing, 
podul peste Strâmtoarea Menai sau marele râu Forth. Toate sunt ținute de două turnuri 
mărețe cu trecere suspendată între ele.

Prima venire a lui 

A doua venire a lui Isus 

Tensiune eshatologică (între două turnuri) 

Prin ochiul mintii sa ne imaginam si sa lasam primul turn în timp ce ne apropiem de el sa 
reprezinte prima venire a lui Isus, viața Sa exemplară, moartea Sa chinuitoare, învierea Sa 
extraordinară. Si apoi sa călătorim spre al doilea turn care reprezintă întoarcerea lui Isus, 
prin profeția lui Ioel privind înainte. Semne și minuni, soarele s-a înnegrit și luna e roșie ca 
sângele, “Înainte de sosirea Zilei Domnului, Ziua este imensă și minunată.”

Și apoi, desigur, Petru incepe sa predice din scripturi.  Acest pescar brutal, needucat, 
neîngrădit are acum un nou nivel de energie, o nouă capacitate de a face lucruri pe care 
nu le-ar fi putut face niciodată înainte. Ai auzit vreodată oameni spunând astfel de lucruri 
în auzul tău?  Le-ai putut vorbi vreodată despre tine? Petru a fost atât de schimbat, atât de 
împuternicit, atât de plin de Duhul.

Și cu această nouă putere care s-a dezlănțuit, revărsată asupra lui, el prezintă mulțimii 
Vestea Cea Bună, ceea ce numim noi, Evanghelia lui Isus. El o prezinta într-un mod 
strălucit ordonat, argumentat rațional, prezentat cu măiestrie. Deci, ce concluzie vom 
trage de la toate astea? Gândiți-vă cum arăta revărsarea Duhului Sfant în Petru! Si 
observati faptul că la un moment dat el a fost doar un om mort de lucru obișnuit, ca tine 
sau ca mine. Privindu-l la un alt nivel, el este un exemplu extraordinar de ceea ce se poate 
întâmpla cu orice alt om obișnuit și orice femeie atunci când Duhul Sfânt se dezlănțuie ca 
în ziua de Rusalii.

1) DUHUL SFÂNT NE SCHIMBĂ 

... Duhul Domnului va veni puternic asupra ta... Vei fi schimbat într-o altă persoană. 

1 Samuel 10:6 NLT 

Același lucru a fost spus de Ghedeon (care a fost schimbat dintr-un om slab într-un 
adevarat războinic)

Același lucru a fost valabil și pentru alții.



 “Duhul lui Dumnezeu a venit peste indivizii creștini pentru a crea în ei o calitate a vieții 
care altfel ar fi fost dincolo de puterile lor.” Michael Green - Cred în Duhul Sfânt

Scripturile și întreaga istorie sunt pline de exemple. Fiecare dintre noi putem privi ca si un 
exemplu in propria noastra viață, cat si în viața propriei familii Kingsgate.

Și astfel de calități ale vieții sunt profund atractive și sunt mult căutate. Sunt lucruri pe care 
oameni asteapta sa le vada la noi ca si creștini și aceiași oameni sunt ciudat de dezamăgiți 
când nu le vad!   

Melissa Gallant, după ce a experimentat bunătatea Duhului Sfant in ea afirma: 

“M-am simțit diferit în această dimineață... plina de speranță, mai libera, pașnica. Acum, 
colegul cu care împart un birou știe că sunt creștina. Mi-a spus azi dimineață că sunt 
diferita, ca strălucesc. Cuvintele lui au fost ”Nu știu ce este, dar e ceva uimitor în jurul tău. 
Mă simt minunat și liniștit doar stând lângă tine, fiind în prezența ta... Nu știu ce este, dar 
este uimitor și mi-ar plăcea si mie sa am macar o parte din ce ai tu.” Melissa Gallant

Sau pentru a-l cita pe Arhiepiscopul William Temple: 

“Nimeni nu poate... să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să păstreze Duhul Sfant pentru 
el însuși.  Acolo unde este Duhul, El curge, se prelinge; Și dacă nu curge nimic, el nu este 
prezent.”

 Arhiepiscopul William Temple  

1) DUHUL SFÂNT NE SCHIMBĂ 

2)DUHUL SFÂNT NE ÎMPUTERNICEȘTE “... vei primi putere când Duhul Sfânt va veni asupra 
ta...” 

 Faptele Apostolilor 1:8 NIVUK

Trebuie să intelegeti si sa fiti de acord că Cincizecimea reprezinta putere. 

El ne împuternicește să credem. 

El ne împuternicește să ne ținem de ceea ce credem.   

El ne împuternicește să trăim în fiecare zi de dimineață până seara, ne dă puterea de a 
ne susține poziția; sa ne păstram fermi atunci când toti în jurul nostru sunt pierduti; sa 
innotam împotriva curentului; sa avem tupeu ca si credincioși; sa ne tinem tari in acest an 
greu pe care il experimentam cei mai multi dintre noi. Duhul Sfânt ne împuternicește să-L 
iubim pe Isus și să ascultăm de ceea ce ne spune El; să vorbim despre si pentru credința 
noastră sfântă. El ne împuternicește să ducem la bun sfârșit mandatul pe care Isus l-a dat 
urmașilor Săi când ne-a spus să ne rugăm pentru cei bolnavi, să avem grijă de săraci, să-i 
hrănim pe cei flămânzi, să ne împrietenim cu cei fără prieteni și să-i mângâiem pe cei triști. 
Să-i legam pe cei cu inima frântă, să alungam demonii și să-i punem în libertate pe cei 
asupriți.

Am avut noi vreodată nevoie de împuternicirea Duhului Sfânt mai mult ca si acum? 

Multe vieti sunt transformate, corpurile vindecate, nervii stabilizați, puterea demonica e 
distrusă, căsătoriile sunt salvate și familiile întărite. Credincioșii obișnuiți se roagă pentru 
bolnavi, hrănesc pe cei înfometați, vizitează închisorile, îngrijesc pe cei cu inima frântă, 
vorbesc cu cei singuri și uitați.



Și chiar și acum, în ciuda unui an îngrozitor, în ciuda tuturor Domnul nu este batjocorit. 

E remarcabil faptul ca datorită unei combinații de internet și același Duh Sfânt, oamenii 
sunt preocupati in găsirea credinței, și sunt ajutati și încurajati mai mult ca niciodată. 
Bisericile cresc. Creștinii oferă cea mai mare forță voluntară în țara la distribuirea de 
alimente, adăpostirea persoanelor fără adăpost, slujirea în spitale, alinarea bolnavilor 
îndoliați și suferinzi.

Trăim într-un sezon de oportunitate fără precedent pentru biserica. Aceasta joaca un 
rol foarte important. Multi sunt cei ce descoperă cât de disperați si cata nevoie au de 
comunitate, de partasie. 

Alpha zboară cu oameni care sunt in cautarea relativa a anonimatului, nu calatoresc, stau 
confortabil cu familiile lor. Duhul Sfant se revarsa, oamenii îl întâlnesc pe Isus prin poporul 
Său, sunt atrasi de scripturi. 

Permiteți-mi să vă spun despre un tânăr care a venit la credință după o predică pe care a 
auzit-o pe Zoom la o biserică pe care nu a vizitat-o niciodată. Când biserica s-a redeschis 
vara trecută (pentru câteva săptămâni) a fost găsit la coadă pentru a intra, de fapt primul 
la coadă, disperat să-și cunoască noua familie. Duhul Sfânt s-a revărsat.

Un al om extrem de introverit si foarte timid a fost inzestrat in rugaciunea pentru cei 
bolnavi.

Primeste de la Dumnezeu cuvinte, impresii pentru oamenii suferinzi, ii suna, le da 
cuvantul, se roaga la telefon si acestia se vindeca. El practica iubirea in mijlocul pandemiei, 
nu trebuie sa vada oamenii sau sa puna mana peste ei. Dumnezeu este inaltat!

Am auzit de oameni care au fost vindecati prin Zoom. O tanara care suferea de curbura 
coloanei vertebrale de la nastere a simtit ameliorarea durerii intr-o perioada de inchinare, 
cand nimeni nu mentionase starea ei si nu se rugasera in mod specific pentru ea. Duhul 
Sfant a fost pur si simplu turnat si ea a fost schimbata.

Duhul Sfant ne împuternicește să ne rugăm pentru o persoană bolnavă, fie ea membră a 
pastorației noastre sau colegă la automatul de cafea de la birou. 

El ne împuternicește să profețim încurajarea unui prieten sau chiar a unui strain.

El ne împuternicește cu înțelepciunea necesară pentru a incheia o afacere de tranzactie 
pe podeaua de la magazin, sau sa luam o decizie în teatrul de operații. 

1) DUHUL SFÂNT NE SCHIMBĂ 

2)DUHUL SFÂNT NE ÎMPUTERNICEȘTE

3)DUHUL SFÂNT NE UMPLE-toți s-au umplut de Duhul Sfânt... Faptele Apostolilor 2:4 
NIVUK 

Găsim trei cuvinte intrigante în limba greacă pentru “umplere”.  

Se descrie starea unei persoane care se caracterizează permanent prin faptul că este plină 
de Duhul Sfant. Așa au fost Ștefan si Barnaba în Cartea Faptelor Apostolilor. 

Un altul este timpul imperfect și sugerează un proces continuu de umplere. Efeseni 5:18 ne 
spune să mergem pentru “a fi umplut”, în scopul de a fi sfânt și fructuos.   

Și totuși, un altul, un al treilea, explică acele momente în care o persoană este inspirată, 
biruită, împuternicită de Duhul Sfânt pentru o anumită însărcinare (fie ea un moment 
cum a fost Ghedeon), fie că este vorba despre Isus, fie pentru a profeții, pentru a vindeca 



bolnavii. (Sau, în cazul lui Petru pentru a spune o predică care a schimbat lumea 
cunoscută atunci).

O persoană deja umpluta cu Duhul Sfant poate fi completata, reumpluta într-un anumit 
scop. Petru s-a umplut de Duhul Safant la Cincizecime in Faptele Apostolilor 2:4, dar a fost 
reumplut în Faptele Apostolilor 4:8 pentru a da o apărare autorităților și din nou în versetul 
31 după o întâlnire de rugăciune deosebit de minunată. 

“Domnule Moody, sunteți plin de Duhul Sfânt?”

 “Doamnă, eu sunt, dar am scurgeri.” 

 D.L Moody - Evanghelist secolul al XIX-lea 

Puritanii obișnuiau continuu să se roage: “Doamne, botează-ne din nou cu Duhul Tău cel 
Sfânt”.   

Ceea ce au vrut să spună a fost “Inundă-ne, Doamne”.

 Umple-ne din nou, Doamne, împuternicește-ne pentru slujire!”

Într-adevăr, Duhul Sfânt nu ne va reînvia din nou? 

DOAMNE, REÎNVIE-NE DIN NOU

De aceea vreau să văd Duhul Sfânt revărsat asupra bisericii chiar acum pentru ca (așa 
spune Cartea Rugăciunii Comune) să putem ieși cu toții să trăim spre lauda și slava Lui.


