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Szentbeszéd 

 
Aggeus próféta jövendölését hallottuk, a mai olvasmányban, 

  
„Ezt üzeni az ég Ura: 

A nép azt hajtogatja: »Nincs még itt az ideje, hogy újra felépítsük az Úr templomát.« 
De Aggeus próféta által kérdi most az Úr: 
hát annak vajon eljött már az ideje, 
hogy ti díszes palotákban lakjatok, 
míg az Úr temploma romokban hever? 

 
Páratlanul szép és utolérhetetlenül pompás volt az a fejedelmi épület, amelyet 

Salamon és társai emeltek Isten dicsősége számára. A drágakövekkel díszített, 
faragott cédrussal és csiszolt arannyal bélelt templomépület- amit pompás utakkal 
átszelt tágas udvarok vettek körül- hímzett függönyeivel és díszes berendezéseivel 
alkalmas szimbóluma volt Isten földi egyházának. Sok évszázaddal ezelőtt szintén 
házat építettek az Úrnak, maradandót, örök lakóhelyül. A szent helyet, a templomot, 
ahol a békét keresünk, ahol kiszakítjuk magunkat a hétköznapi feladatunkból. Ahol 
találkozhatunk az Isten világával, azt a helyet keressük, mert szükségünk van rá.  

 
Amikor kedden Cserháti püspök atya megáldotta a Máltai Lovegrend felújított 

székházát és Bíboros atya felszenteli majd a kápolnát, ezekben az eseményekben 
mind mind benne lesz az ember legbelső vágya. Megszentelni a mindennapokat. 
  

Szeretettel köszöntöm a kedves híveket és a Máltai Lovagrend képviselőit, akik 
a mai napon megnyitották a Máltai Kápolnában a Máltai Lovegrend kiállítását, amely 
a rend életének hagyományait, mindennapjait,  és küldetését mutatja meg az 
érdeklődők számára. A Máltai Lovagok Szövetségének Máltai kápolnája itt a Mátyás 
templomban 90 éve helyszíne a : „A hit védelmének és a szegények szeretetének”. 
Olyan esemény a mai, amikor itt, együtt tudjuk megszentelni napunkat, hiszen a 
rendház elkészülte kiemelkedő fontosságú a Rend életében. 

  
A fogság után a lerombolt Salamon- i templom újjáépítése volt a feladat. A 

próféták világosan látták, hogy a templom, mint Isten   jelenlétének látható székhelye, 
erős kapocsként foghatja össze a nemzetet a szövetségi hűségben, a törvény iránti 
engedelmességben. Arra buzdította népét, hogy tegyenek meg mindent a templom 



újjáépítéséért. Aggeus próféta ma rámutatott arra, hogy az ember mennyire önző tud 
lenni, amikor saját magának akár palotát is épít, de az Úr számára  nem akar 
templomot építeni. Ezt veti szemükre. 

 
„Ezen a helyen adok békességet", magyarázza az Úr. Ez a békesség azt 

jelentette akkor, hogy ebben a templomban fog egy napon majd megjelenni a 
Messiás. És más prófétai jövendölésből tudjuk, hogy Jézus születésének helyének 
megjövendölése végén ez hangzik el: "És ő maga lesz a béke" (Mik 5,4) 

  
Ünneplünk, a székház elkészült és a mai napon megnyílt a kiállítás is. 

Ünnepelhetünk tehát ma, „mert most ez a jutalmunk, ez a feladatunk, ez a 
tisztségünk, ez az örömünk: " Az arató megkapja bérét, s termést gyűjt az örök életre, 
és együtt örül azzal, aki vetett.  Mert igaza van a szólásmondásnak: Más vet és más 
arat. Nos azért küldelek benneteket, hogy learassátok, amit nem ti munkáltatok. 
Mások fáradoztak, s ti az ő munkájukba álltok bele.  (Jn 4,36) 

 
Arról beszél Jézus, hogy más a vető és más az arató. A vető az, aki a fáradságos, 

felelősségteljes és jövendőt alapozó munkát végzi. Látjuk, emlékszünk azokra, akik a 
Máltai Lovagrend hazai alapköveit lefektették. 

 
És itt van ma az eredmény, a gyümölcsök, a kalászok, itt van az aratás, ma 

kamatozik az, amit mások vetettek. De a mai napban már a mi munkánk, 
mindannyiunk munkája is benne van, hiszen mi is "beállottunk". Mindezt a termést 
most itt, együtt arathatjuk le, együtt ünnepelhetünk.  

 
Nagyon fontosnak tartom kiemelni, XVI. Benedek pápa szavaival élve: "a 

szellem építi a köveket, nem megfordítva Ahol a szellem nem eleven, ott a 
templomok múzeummá válnak. Csak a hit tudja elevenen tartani a templomokat."   

 
Reméljük, hogy a székház és benne a kápolna soha nem válik múzeummá, 

hiszen az Isten ezzel a felújítással célt tűzött ki elénk, és bízik bennünk. Erre lehet 
építeni közösséget, hitet és a Máltai Lovagrendet. 
 

Süllei László 


