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7. Hol a határ? Tényleg tiszta? • Péter és Kornéliusz
 ApCsel 10–11,18

? 1. Gyakran közöttünk is előfordul az, ami a 
képen látható. Hogyan kerülhet valaki ilyen hely-
zetbe? Lehet segíteni? Hogyan?

Kornéliusz istenfélő, kegyes ember volt, de nem volt 
zsidó. Kornéliusz alamizsnát is adott, támogatta 
a népet, azaz Izraelt, sőt a zsidó imaszokásokat is 
betartotta. Vallásossága alapján akár zsidó is lehetett volna.

? 2. Szerinted mit tehetett Kornéliusz istenfélő emberként, hogy a zsidók befogadják őt?
Válaszod alátámasztásához lapozd fel ApCsel 10,1–6-ot!

Kornéliusz az angyal parancsa szerint járt el, két szolgát és egy istenfélő katonát küldött Péterhez, 
aki akkor Joppé városában tartózkodott.

A város görögül Joppé, héberül Jáfó, ma Jaffa né-
ven található meg a térképeken. A Földközi-tenger 
partján fekszik, az ókori Izrael legnagyobb tengeri 
kikötője volt. Régészeti kutatások szerint már jóval 
a zsidó honfoglalás előtt (Kr. e. 15. század) lakott 
település volt. A város neve Jónás próféta által vált 
ismertté. Jónás ugyanis itt szállt fel arra a hajóra, 
amely a világ akkor ismert legtávolabbi pontja felé 
tartott, hogy meneküljön küldetése elől. A település 

ma Tel-Aviv részeként Izrael legfontosabb kereskedelmi központja.

 3. Kornéliuszhoz hasonlóan Pétert is imádság közben szólítja meg Isten. 
Mi történik vele, mit lát? Rajzold le! 

Péter a mózesi törvények értelmében nem ehetett a látomásában szereplő kendőről. Amint 3Móz 
11,41–43-ban olvashatjuk, a zsidó embernek semmilyen csúszómászó állatot nem szabad megennie.

Péter tehát az egész látomást kísértésnek vélte, hiszen nagyon megéhezett már, amikor az Úr 
megszólította őt. De a hang többször is elismételte neki: „Amit Isten megtisztított, azt te ne mondd 
tisztátalannak.” (ApCsel 10,15)

Péternek nem volt ideje azon gondolkodni, vajon mit akart ezzel üzenni Isten. A Lélek szavára 
azonnal a Kornéliusz által küldött ismeretlen embereket kellett követnie Cézáreába. 

Cézárea a Földközi-tenger egyik kikötője volt, nagy, mes-
terségesen kiépített kikötőparttal. Kb. 112 km-re fekszik 
Jeruzsálemtől északnyugatra. Kr. e. 10-ben Nagy Heró-
des Augustus császár után nevezte át a várost, majd Kr. e. 
22 körül komoly építkezésbe kezdett. Ez volt Júdea római 
fővárosa, a római helytartók hivatali székhelye, valamint 
a Heródes királyok székhelye is. Itt állomásoztak a római 
katonai parancsnokságok is.

Kornéliusz Pétert szinte emberfeletti lényként fogadta. Eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte.
A házban Péter számára kiderült, mi volt látomásának értelme. Isten megmutatta neki, hogy őelőtte 
nincsenek tisztátalan emberek. Ezzel a minden zsidó számára érvényes törvényt helyezte hatályon 
kívül, s megmutatta, hogy a nem zsidó emberrel is lehet asztalközösséget vállalni.

Észrevetted? Kornéliusz befogadó közösségre talált.
 

Isten Lelkének kiáradása által Kornéliusz és mindazok, akik vele együtt hallgatták az 
igét, megkeresztelkedtek, s a pogánykeresztény közösség tagjaivá váltak.

 4. Ami itt, Cézáreában történt, nem más, mint Jézus szavainak betöltése. Jézus melyik 
mondata ez?
Ketken matloscnarap né tima, tzadnim kástratgem ygoh, tekő avtínat, nebéven kenkeléltnezs 
a sé kanúif, a kanáyta za tekő evletzserekgem, tepén nedim áynnávtínat ketegyet, táhet le 
ketejnem. 

 5. Ki érezhette magát így, vagy gondolhatott hasonló dolgokra a történet szereplői közül?

Brrrrr. Ezt nem!

Hozzám jön egy angyal???

Kik ezek az emberek?!

Jaaaj, ez azért már túlzás. 

Nincs mitől félnem. 

Ha én 
éhes vagyok, 

nem válogatok! 
Nem tudja, miért kellett idejönnie?

Igen, Jézus a mi Urunk!

Halljátok? Valami más nyelven beszélnek!

Őket is meg kell keresztelni.

De jó lenne, ha itt maradhatna nálunk!


