
Biblia îi face următoarea descriere lui Corneliu – era evlavios și temător de Dumnezeu, 

făcea multe milostenii și se ruga neîncetat lui Dumnezeu. Din această descriere unii au tras 

concluzia că un om nemântuit îl poate căuta din toată inima, în mod autentic, pe Dumnezeu. 

Consider această concluzie greșită datorită următoarelor motive: 

Întâi, primul lucru pe care trebuie să-l lămurim este acesta: a fost scris textul din Fapte 10 

pentru a ne învăța ceva despre starea oamenilor înainte să fie mântuiți și despre 

capacitatea oamenilor de a-L căuta pe Dumnezeu? NU! De aceea acest text nu poate fi 

folosit pentru a demonstra răspunsul la aceste întrebări. Fapte 10 a fost scris, împreună cu 

altele ca acesta, să demonstreze că Duhul Sfânt a fost dat tuturor categoriilor de oameni 

(evreilor, ucenicilor lui Ioan, samaritenilor). Totuși vom folosi acest text pentru a răspunde 

la această întrebare însă îl vom încadra într-un sistem teologic deoarece acest text nu este 

unul doctrinar ci descriptiv, narativ. 

Doi, Corneliu este un om dintre păgâni care este convertit la iudaism și care în felul evreilor 

ținea Legea lui Dumnezeu în mod exterior. Biblia nu ne spune care erau motivațiile sale și 

cum arăta inima lui, iar noi nu putem specula nimic despre aceasta. Nu trebuie să ne lăsăm 

duși în eroare de descrierea pe care Scriptura o face despre Corneliu. Spre exemplu, Pavel 

spune despre sine că înainte de convertire „cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, 

(eram) fără prihană” și totuși noi știm că era un ucigaș și un blasfemiator. Cum putea el să 

spună așa ceva despre sine chiar după ce a fost convertit? Ce putem ști sigur despre 

Corneliu este ceea ce se observă în exterior: renunțase la păgânism, era moral, făcea 

milostenii și se ruga. Așa era Pavel înainte de convertire. 

Biblia folosește un limbaj uman pentru a vorbi oamenilor. Când Biblia descrie viața lui 

Corneliu Biblia ne vorbește despre ceea ce se vede în exterior. Unii pot obiecta împotriva 

acestei observații pentru a spune că Biblia spune doar ceea ce era în realitate în inima 

omului. Vă dau un exemplu pentru a argumenta în favoarea observației mele: în 2 Samuel 

13.1 găsim următoarea informație „Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită 

Tamar; şi Amnon, fiul lui David, a iubit-o.” Oare Amnon chiar o iubea pe Tamar? Noi știm că 

după ce s-a culcat cu ea a izgonit-o ca pe un căine afară! Era plin de pofte și un neînfrânat. 

Aia nu e iubire! – însă Biblia folosește limbajul pe care noi oamenii îl utilizăm pentru a 

descrie anumite stări de fapt. La fel este cu descrierea lui Corneliu. 

Trei, Când îngerul îi spune lui Corneliu că Dumnezeu „și-a adus aminte de ele” (de rugăciuni 

și milostenii) nu se referă că Dumnezeu datorită rugăciunilor lui Corneliu a venit să-l 

mântuiască, întâi pentru că am demonstrat (vezi punctulpatru) că orice căutare a lui 

Dumnezeu este începută de Dumnezeu și, doi, pentru că expresia în Biblie are următorul 

înțeles: ea se referă la Dumnezeu aflat în acțiune. Voi oferi două exemple pentru a întări 

acest argument. 



1. Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi 

apele s-au potolit (Geneza 8.1). Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a 

împlinit faţă de Sara ce făgăduise (Geneza 21.1). În ambele cazuri Dumnezeu a făcut un 

legământ cu Noe și Sara că va face ceva pentru ei. Când Dumnezeu își „aduce aminte” nu 

înseamnă că uitase ci înseamnă că va fi activ și va pune în practică ceea ce a promis. 

Dumnezeu în acțiune! 2. Același autor al cărții Fapte spune în Luca 23 că tâlharul a spus: 

„Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta” ceea ce nu poate fi 

interpretat sub nici o formă ca referindu-se la: „Doamne, în schimbul faptelor și 

rugăciunilor mele, mântuiește-mă” ci înseamnă un apel făcut către Dumnezeu ca să-i 

mântuiască sufletul. Expresia „adu-ți aminte” este aceeași ca cea din Fapte 10 și înseamnă o 

rugăciune făcută către Dumnezeu ca Dumnezeu să facă ceva în privința sufletului său. 

Deci, aducerea aminte de milosteniile și rugăciunile lui Corneliu nu înseamnă deloc că 

Dumnezeu îl mântuiește datoritălor ci că aceste milostenii și rugăciuni erau modul în care 

Corneliu își exprima față de Dumnezeu dorința (sădită acolo de Dumnezeu) de a fi pe placul 

lui Dumnezeu și neputința de a face acest lucru. Dumnezeu își „aduce aminte” de ele în 

sensul că prin ele vede nevoia lui Corneliu (nu starea lui excepțională) și îl trimite pe Petru 

cu Evanghelia Domnului Isus pentru ca să-l mântuiască pe acest om. Milosteniile și 

rugăciunile erau o exprimare a nevoii lui Corneliu, nu a bunăstării sale spirituale. 

Dumnezeu își aduce aminte de această nevoie și acționează. 

Patru, Putem vorbi despre Corneliu care era deja condus de Dumnezeu pe drumul 

mântuirii (deși nu era încă mântuit): Corneliu este detașat ca centurion în Israel, aici are 

serviciul, iar acest lucru nu este „la întâmplare”, Dumnezeu l-a trimis aici pentru a-l mântui; 

aici ajunge să fie atras de Dumnezeul lui Israel și de religia iudaică în forma în care ea se 

manifesta la acea vreme iar noi știm că iudaismul la vremea respectivă avea nenumărate 

impurități teologice și din tradiție; apoi Dumnezeu îi pune pe inimă să-L caute și Corneliu 

se găsește angajat în această căutare. Dacă ceva bun se găsea în Corneliu acel lucru se 

datora lui Dumnezeu care lucra în el. Nu putem spune deloc că acest om manifesta calități 

duhovnicești fără ca Dumnezeu să fi lucrat în viața lui deja. 

Cinci, Deși teologii au încercat să facă deosebiri foarte clare între toate stadiile mântuirii – 

acest lucru este posibil din punct de vedere logic și nu atât de mult din punct de 

vedere biblic și temporal. Nu știm exact la ce stadiu se afla Corneliu: era cercetat de 

Dumnezeu, era deja regenerat, avea parte de chemarea eficace? La unele întrebări putem 

răspunde deoarece Biblia spune că Corneliu nu era mântuit fiindcă dacă ar fi fost îngerul nu 

i-ar fi spus aceste cuvinte „Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru care-ţi va spune 

cuvinte prin care vei fi mântuit tu şi toată casa ta.” (Fapte 11.13,14). 

Personal cred că Corneliu era deja cercetat de Dumnezeu și cred că se afla în acel stadiu ca 

omul descris în Romani 7. Corneliu vede prin Duhul sfințenia Legii, cercetat încearcă să o 



țină și să fie plăcut lui Dumnezeu dar conștientizează că eforturile sale sunt încununate în 

cel mai bun caz cu eșecuri. El nu știe despre adevărul din Evanghelie, despre Hristos. Îl 

caută pe Dumnezeu în rugăciune pentru rezolvarea situației sale. Dumnezeu îi răspunde 

„Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele” 

arătându-i calea mântuirii ceea ce înseamnă că Corneliu chiar ajunsese la concluzia că nu 

este mântuit.  Când îngerul îi spune că v-a auzi de la Petru „cuvinte prin care vei fi 

mântuit” Corneliu putea riposta că el este mântuit și nu are nevoie de așa ceva însă 

Corneliu este convins de starea lui. 

Șase, Vedenia pe care o are Petru în care i se spune să mănânce din acele animale necurate 

are următoarea învățătură „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat” (Fapte 10.15). 

Ce înseamnă această curățire? Există mai multe variante posibile: (a) se poate referi la 

alegerea neamurilor pentru mântuire. Acest lucru poate fi adevărat deoarece cartea Fapte 

tocmai acest lucru îl susține, că mântuirea este dată până la marginile pământului; 

mântuirea casei lui Corneliu este, deci, un simbol al mântuirii oferite neamurilor; (b) se 

poate referi la dispariția diferențelor etnice/rasiale în ce privește oferta mântuirii, 

diferențe care erau pur ritualice, întrucât un evreu necredincios era la fel de necurat ca un 

păgân necredincios; deci Dumnezeu a „curățit” această distincție; (c) se poate referi la 

curățirea potențială pe care o face Dumnezeu în dreptul casei lui Corneliu oferindu-le 

acestora mântuirea; (d) în nici un caz nu se referă la faptul că Corneliu era deja curat în 

inimă fiindcă altfel nu mai avea nevoie de mântuire. 

Șapte, Petru îi spune lui Corneliu, referindu-se la el și casa lui, că „Dumnezeu nu este 

părtinitor, ci, în orice națiune, cine se teme de El și lucrează dreptate este primit de El.” Și 

acesta este și adevărul! Dumnezeu nu este părtinitor ci primește pe toți oamenii care se 

tem de El. 1. problema este aceeași: se poate spune că acest om se temea de Dumnezeu fără 

să fi lucrat Dumnezeu în inima lui? Răspunsul e: nu și că Dumnezeu a lucrat acestea în 

inima lui; 2. ce fel de „teamă de El” și „dreptate lucrată” erau acelea dacă Dumnezeu vine ca 

să-l mântuiască pe omul care le manifesta? Răspunsul e că aceste caracteristici sunt 

exterioare și nu semne ale unui om mântuit; 3. Dumnezeu l-a „primit” pe acest om datorită 

evlaviei sale? într-un fel da, fiindcă Dumnezeu ne mântuiește răspunzând dorinței noastre 

de a fi mântuiți, doirnță care a fost pusă tot de El acolo. 

 


