
Fapte 10:1-48 – Convertirea simpatizanților 

I. Călăuzirea divină (trei răspunsuri) – v.1-8 

1. Religia înainte de revelație – v.1-2 (două perspective).  

a. Perspectiva panoramică.  

i. Esența religiei sale: „Omul acesta era cucernic şi temător de 
Dumnezeu” 

 ii. Eficienţa religiei sale: „împreună cu toată casa lui”. 

b. Perspectiva particulară (două direcții – împlinirea Legii, iubirea de 
semeni și de Dumnezeu).  

i. Relația socială: „El făcea multe milostenii norodului”. 

ii. Relația spirituală: „şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu”.  

2. Reacția în timpul revelației – v.3-6 

A. Revelarea îngerului 

a. Momentul potrivit: „Pe la ceasul al nouălea din zi”.  

b. Mijlocul probat: „a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui 
Dumnezeu că a intrat la el”.  

c. Mesajul personal: „şi i-a zis: „Cornelie!”.  

B. Reacția lui Corneliu   

a. Concentrare spontană: „Corneliu s-a uitat ţintă la el”.  

b. Consternare sentimentală: „s-a înfricoşat”.  

c. Comunicare supusă: „şi a răspuns: „Ce este, Doamne?”.  

3. Răspunsul după revelare – v.7-8 

a. Călăuzirea detaliată (două părți).  

i. Privilegiul: „Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au 
suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.”  

ii. Porunca: „Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe 
Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon Tăbăcarul, 

a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să 
faci.”  

b.  Conformare deplină (două caracteristici):  

i. Spontană: „Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a 
chemat”.  

ii. Specială: „două din slugile sale şi un ostaş cucernic, din aceia 
care-i slujeau în tot timpul şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la 
Iope.”.  

II. Corectarea evanghelistului (două metode) – v.9-23 

1. Călăuzirea divină (două metode) – v.9-17 

a. Vedenia.  

 i. Contextul: 

- spiritual (rugăciunea): „A doua zi, când erau pe drum şi 
se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe 
acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.”  

- fizic (foamea): „L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe 
când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire 
sufletească.”  

ii. Coborârea: „A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă 
mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se”.  

iii. Conținutul: „şi slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot 
felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi 
păsările cerului.”  

iv. Comunicarea: Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi 
mănâncă.” „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci 
niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”  

v. Concluzia: „Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţit 
Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”  

vi. Confirmarea: „Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după 
aceea, vasul a fost ridicat iarăşi la cer.”  



vii. Consternarea vedeniei: „Pe când Petru nu ştia ce să creadă 
despre înţelesul vedeniei pe care o avusese”  

b. Duhul – v.17-20.  

i. Căutarea oamenilor: „Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre 
înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimişi de 
Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă şi au 
întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo.”   

ii. Călăuzirea Duhului: „Şi pe când se gândea Petru la vedenia 
aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni; scoală-te, 
coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”  

2. Confirmarea umană – v.21-23 

„Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela 
pe care-l căutaţi. Ce pricină vă aduce?” Ei au răspuns: „Sutaşul 
Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot 
neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, 
să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune. 
Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit.” 

III. Conectarea audienței – 24.

1. Așteptarea extinsă: „Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de 
aproape, pe care-i chemase.”  

2. Aprecierea exagerată:  

i. Smerenia lui Corneliu: „Când era să intre Petru, Corneliu, care-i 
ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat.”  

ii. Smerenia lui Petru: „Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu 
sunt om!” Şi vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe 
mulţi.”  

3. Atestarea explicită  

a. Descoperirea lui Petru: „„Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit 
de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt 
neam sau să vină la el, dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc 
pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire 
când m-aţi chemat. Vă întreb dar: Cu ce gând aţi trimis după 
mine?””  

b. Descoperirea lui Corneliu: „Corneliu a răspuns: „Acum patru 
zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 
nouălea şi iată că a stat înaintea mea un om cu o haină 
strălucitoare şi a zis: ‘Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată şi 
Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile tale. Trimite dar la Iope 
şi cheamă pe Simon, zis şi Petru; el găzduieşte în casa lui Simon 
Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îţi va vorbi.”  

4. Ascultarea eficientă (trei faze).  

a. Chemarea mesagerilor lui Dumnezeu: „Am trimis îndată la tine şi 
bine ai făcut că ai venit.”  

b. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu: „Acum dar, toţi suntem 
aici înaintea lui Dumnezeu”.  

c. Căutarea Cuvântului lui Dumnezeu : „ca să ascultăm tot ce ţi-a 
poruncit Domnul să ne spui”.  

i. Cuvintele Domnului vin prin predicatori.  

ii. Cuvintele Domnului vin ca porunci.  

iii. Cuvintele Domnului cer ascultare.  

IV. Comunicarea Evangheliei – v.34-43


