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Slachta Margit testvér a Szociális Testvérek Társaságának küldetéséről 

 

1. A Társulat feladata, hogy hivatásos és képzett munkaerőket állítson be a modern élet által 

teremtett minden téren, ahol ezen munkára gyermek-, nő- és családvédelmi vonatkozásokban 

karitatív, szociális, valláserkölcsi, gazdasági, népegészségügyi, kulturális és állampolgári 

szempontból szükség van. Mégis azzal a hozzávetéssel, hogy amennyiben a Szociális 

Missziótársulat inkább karitatív munkát végez, nálunk inkább a szociális és nőmozgalmi 

munka fog kidomborodni. (Alakulási jegyzőkönyv, 1923) 

2. A Társaság célja, hogy lélekben megszentelődött, hivatásos és képzett munkaerőket 

neveljen az Egyháznak és a társadalomnak, akik a kor igényeinek megfelelő eszközökkel 

szolgálják a közügyet karitatív, szociális, nőmozgalmi és szociálpolitikai vonatkozásban. A 

Társaság lényegében átéli a szerzetesi gondolatot, de a munkában mozgási szabadságot ad 

tagjainak. Olyan krisztus-katonákat akar nevelni, kik a szó erejével, a szervezkedés 

gépezeteivel, polgárjogaik gyakorlásával, tehát szellemi fegyverekkel, megelőző 

tevékenységben, törvényhozói működésben, tömegeket felölelve, jövő generációkra kihatóan 

állnak őrt hivatásból az Egyház érdekei, a család, nő és gyermek javai mellett, vagy harcolnak 

értük, ha kell. (Ismertető a Szociális Testvérek Társaságáról) 

3. Szellemileg vezető szerepre vagyunk hivatva Magyarországon, nemcsak katolikus, de 

általános körben. Szaktudással rendelkező testvéreinktől könyveknek, cikkeknek kell majd 

megjelenniük, mozgalmak, egyesületek vezetésében kell majd megállni a helyüket, szociális 

feladatokon dolgozó hatósági szervekben, a parlamentben, nemzetközi szövetségekben 

értékes munkaerőnek kell bizonyulnunk. Moderneknek kell lennünk abban is, hogy a holnap 

problémáit is meg tudjuk látni, és dolgozni tudjunk a megelőzésen. Magunkra nézve látjuk azt 

a kiáltó ellentétet, ami e megrajzolt kép és a valóság között van. De irányzatunknak nem az 

felel meg, hogy a múlton és a jelenen keseregjünk, hanem ha eddig nem sikerült, higgyük, 

hogy ezentúl fog, s kezdjünk hozzá rögtön, nagy lendülettel mindennapi kis feladataink 

pontos, lelkiismeretes és hiánytalan teljesítéséhez. A Szentlélek Úristen vigye végbe, amit 

elkezdett bennünk! (Levél Buffalóból, 1925) 

4.  A Szociális Testvérek Társasága a felebaráti szeretet összes legegyszerűbb, leggyakoribb 

szolgálati lehetőségeinek körében (családgondozás, öregek, árvák intézetei, foglalkoztatók, 

menhelyek stb.) képezi ki tagjait, de kizárólag úgy, mint más intézmények és intézetek leendő 

alkalmazottait. […] Legsajátosabb és úttörő feladatának a Társaság azt tekinti, hogy a közélet 

porondjára állítson olyan szellemi munkásokat, akiknek hivatásbeli feladata, hogy a katolikus 

közérdekeket, a család, nő és gyermek ideiglenes és örök boldogulásának érdekét képviselje, 

és azokért ugyanolyan modern eszközökkel és azon centrumokban szálljon síkra, amilyen 

modern eszközökkel és amely centrumokban a világi hatalom birtokosai fejtik ki 

működésüket. (A puszták rejtekéből az élet centrumába, 1928) 

5.  Élve a lélekkelteltség boldogságát, és minden emberi boldogtalanság okát a 

lélektelenségben látva, a testvérek különlegesen szeretett hivatásuknak tekintik a Szentlélek-

kultusz terjesztését a több lélek után szomjazó világban. (A puszták rejtekéből az élet 

centrumába, 1928) 

6. Kedves Testvérek! Amiért mi dolgozunk, az a nagy hivatás, annak az elgondolása, hogy 

mi egy olyan Istent szolgáló modern munkásnak a típusát akarjuk beállítani, aki az élet 

centrumában és az élet centrumából szolgálja Istent és a lelkek ügyét. Lelkünk hite szerint 

küldetésünk oda szól, ahonnan népek és országok sorsát irányítják. Mi ki akarunk alakítani 

egy olyan típust, amely a maga létében tanúságot tesz a Szentlélekről, és ezzel a lelket, 

szeretetet és igazságot árasztó típussal akarunk belemenni oda, ahonnan most annyi 
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hazugsággal és istentagadással irányítják népeknek és nemzeteknek a sorsát. (Káptalani 

díszgyűlés 1931) 

7. A mi fő célkitűzésünk a mozgalmak, az államélet terén van, az élet centrumában. Az 

összes többi munka ezt mint segítő eszközt szolgálja. A karitatív és szociális munka tere 

gyakorlótér, melyen az embert, az életet, annak nehézségeit, küzdelmeit, reális valóságait, az 

emberi lélek örvényeit ismerjük meg. Hasznos, értékes, áldásos munka, sok testvér számára 

végleges munkakör lesz, de az egész társaság programja szempontjából csak előkészítő 

tevékenység, melyben nem lehet végcélt látnunk. A szociális testvér hivatásában a jellegzetes, 

a speciális, a lényeges, hogy a társadalomnak szellemi téren legyen munkása, napszámosa. 

(Előre! 1931) 

8. A Szentlélek-kultusz terjesztésére kapott missziónk pedig ugyanolyan nagy kegyelme a jó 

Istennek, mint a szociális munkakörből a közéleti hivatás. Mind a kettő égető lelki és 

társadalmi szükségletre akar feleletet és megoldást adni. Ez a misszió tartalmilag gazdag és 

boldogító, szellemileg átértést és koncepciót tételez fel. Annak idején úgy gondoltuk, hogy mi 

egy magyar szervezet leszünk, és az Úristen a határon túl terjesztette munkakörünket. Ennek 

megfelelően most már a Szentlélek-kultuszra sem gondolhatunk úgy, mint amelyik az ország 

határain belül fog munkaterületet találni, méretét nemzetközi értelemben kell 

kontemplálnunk. […] Így azonban úgy kell elgondolnunk a [Szentlélek]-templomot, hogy 

annak a megjelenése, megvalósulása felkeltse az országban élő és a határontúli katolikusok 

figyelmét, és odairányítsa a Szentlélek-kultusz felé. […] A Szentlélek-templomnak egy 

ragyogóan kimagasló alkotásnak kell lennie, amelyre ne azért figyeljen fel az egész 

kultúrvilág, hogy büszke öntudattal rámutathassunk mint ilyenre, hanem azért, hogy ennek 

kapcsán eszméljen arra a teremtő, megszentelő Lélekre, aki egyedül képes a mai erkölcsileg 

és egyébként is romba dőlt világot újraépíteni. (A Szentlélek-templom II., 1932) 

9. Tehát a zászló roppant egyszerű és gyors eszköze a program, a gondolat propagálásának. 

Ha elgondoljuk, hogy Szent István napján vagy katolikus nagygyűléseken vagy pünkösdkor 

zászlóval fogunk vonulni, hány ember látja meg azt  akikhez nem szólhatnánk külön-külön 

, hogy a Szentlélek-kultusz és a Szociális Testvérek Társasága összetartozó, hogy a Társaság 

ezt a kultuszt programjának tekinti. (Zászlószentelésünk, 1933) 

10. Ha emlékeztek azokra a tanításokra, amelyekben átvettük, hogy hogyan kapcsolódik a 

szociális program és a Szentlélek-kultusz, emlékeztek arra, hogy így definiáltuk: Mi szociális 

téren társadalmi reformokért és egy jobb világért küzdünk. A szociális bajok oka a 

léleknélküliség. Dolgozni akarunk azon, hogy jöjjön el a Szentlélek. A szociális reformokat 

csak akkor tudjuk igazában végrehajtani, ha lélekkel telik el a társadalom, vagyis, ha a 

szociális nyomor oka, a léleknélküliség megszűnik. […]  Mi szociális és szentlelkes Társaság 

vagyunk, amely azért dolgozik, hogy a lélek, amely eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra 

visszajönni. (Zászlószentelésünk, 1933) 

11. Tudjuk azt is, hogy nagy ellentmondás volna, ha mintegy fiókokba volna rakva bennünk 

külön-külön a szociális program és a Szentlélek-kultusz. Az én egész lényemnek, minden 

cselekvésemnek Lélektől áthatottnak kell lennie. Az embereknek érezniük kell azt, hogy 

bennem lélek van. Ezt pedig nemcsak a vallási gyakorlatokon kell éreztetni. Lélekkel lehet 

ajtót becsukni, és lélekkel lehet asztalt teríteni, lélek nélkül lehet mosogatni. Tehát a 

Szentlélek-kultusznak a mosogatásig, az ajtóbecsukásig kell megmutatkoznia, át kell hatnia az 

életemet. Mennyire inkább a szociális munkában! (Zászlószentelésünk, 1933) 

12. Mikor mi a Szentlélek-zászlót kibontjuk, nem azt mondjuk, hogy mi egy vallásos társaság 

vagyunk, hanem hogy mi szociális és szentlelkes Társaság vagyunk, amely azért dolgozik, 

hogy a lélek, amely eltávolodott a világból, kegyeskedjék újra visszajönni. 

(Zászlószentelésünk, 1933) 
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13. A földön a jó és a rossz szakadatlanul küzdenek egymás ellen. Ez a földi élet sora. De ma 

nemcsak ezt látjuk már, hanem szinte azt kell mondanunk, hogy ma a rossznak kútfeje: a 

sötétség szelleme küzd magának a jónak kútfeje: Isten Szentlelke ellen. […]  

Mi pedig hiszünk abban, hogy tűzben, a Szentlélek tüzében újra keresztelkedhetik a 

föld, és akkor a boldog emberben fog diadalmaskodni Isten Szentlelke. De ezt a szent 

ügyet nekünk is szolgálnunk kell! Ezt a diadalt nekünk is szomjaznunk kell!  

Vajon, kiben nem lobog föl a vágy a lélektelenség e szörnyű világában  hiszen a 

világőrületek bármely formája a léleknélküliség herezisének különböző kifejezése  a mély 

lelkiség iránt, a Szentlélek iránt, aki cselekvésre, aktivitásra, szent küzdelemre hív fel minket. 

Igen, mi fel akarunk erre a hadviselésre készülni. Puskapor és ágyúk helyett a szeretet 

fegyvereivel dolgozni, páncél, sisak helyett lelkiségbe öltözni és ebben a világháborúban  

mely Isten Szentlelke ellen folyik  Isten Szentlelkéhez csatlakozni. A hadvezetőség az 

Egyház, mely utat nyitott az egész földet egykor átfogó Szentlélek-kultusznak.  

Ennek a hadba vonulásnak stratégiai központot, fellegvárat, citadellát is akarunk építeni: a 

Szentlélek Úristen fölséges templomát, a Szentlélek-tisztelet szellemi centrumát. 

A Szellemiségnek és Lélektelenségnek harci vonala már egészen kibontakozik  és a 

Szentlélek-tisztelet a jelen századnak leghatalmasabb mozgalma, a világot elöntő rosszra a 

legerőteljesebb reakció lesz. (A Rossz szervezett harca Isten Szentlelke ellen, A Lélek Szava, 

1934) 

14. A Társaság célja, hogy lélekben megszentelődött, hivatásos és képzett munkaerőket adjon 

az egyháznak és a társadalomnak, kik karitatív, szociális, valláserkölcsi, közgazdasági, 

népegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és állampolgári területeken a kor igényeinek 

megfelelő eszközökkel, a gyermek-, nő- és családvédelem érdekében dolgoznak. (A Szociális 

Testvérek Társaságának Szabályzata, 1935, I. fejezet 2.) 

15. A Szentlélek Isten kultuszának ápolását és terjesztését különös hivatásának tekinti. (A 

Szociális Testvérek Társaságának Szabályzata, 1935, I. fejezet 6.) 

16. Munkaévünk végén szeretet-fogadalmunknak szenteljük búcsúzó közös gondolatainkat. 

A világ csak tanulgatja, hogy mi a szeretet, de még mindig nem tudta megtanulni a keresztény 

társadalom sem. Képzeljük magunkat egy nagy hegy tövében, mely a szeretet törvénye. 

Életre-halálra el kell határoznunk, hogy feljutunk a hegyre olyan magasságba, amint a 

kegyelem azt nekünk engedi. Mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket a legnagyobb, a 

legszentebb, amit célul tűzhetünk, amelyért egyesegyedül érdemes élni: a szeretet 

megvalósítása. Isten akarja, hogy a Társaság legyen, és hogy a szeretet tűzhelye legyen. (A 

legfontosabbról 1936) 

17. A [Szentlélek]-templom csak centruma lesz annak a valláserkölcsi mozgalomnak, melyet 

a Szentlélek Szövetség által és segítségével országossá akarunk tenni, és melynek célja, hogy 

a materializmusba rántott mai embert kiragadja a pogányságból, igyekezzék a Szentlélekhez 

kapcsolni, és így elérni, hogy az ország mintegy a Szentlélekből újjászülessék. E cél 

elősegítése végett szeretnék megindítani egy folyamatosan megjelenő könyvet ezzel a 

címmel: Két temploma épül a Szentléleknek. Tudniillik a fizikai templom és az egyedek 

lelkében az élő templom. (A Szentlélek-templomért, 1940) 

18. Ebben a kiváltságos évben, amelyben május 12-én egybeesett pünkösd vasárnapja, vagyis 

az Egyház születésnapja és alakulásunk, vagyis a Társaság születésnapja, a Szentlélek 

Úristennek valami hódoló nagy ajándékot szeretnénk felajánlani. Kedvesebbet nem lehetne 

elgondolni, mint azt, hogy az ő kegyelmével igyekszünk szentlelkes hatás alá venni az 

országot, amelyet keresztény és nemzeti szempontból sötét, csökönyös és tervezett erők 

ostromolnak. (Szentlelkes hadbavonulásunk, 1940) 
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19. Átéltük, hogy Társaságunk munkaereje és hatóképessége belső lelki egészségével és 

kegyelmi állapotával a legszorosabban összefügg. A megkezdett munkát, az eredményt, az 

erkölcsi tőkét, a folytatási lehetőséget nem annyira külső nehézségek és körülmények teszik 

nehézzé vagy lehetetlenné, hanem belső nehézségek, lelki tökéletlenségek, diszharmónia, 

önzés, egyszóval az erkölcsi rossz. Értékelve és féltve Társaságunknak belső egységét, 

békéjét, lelkiségét, nem lehet nagyobb feladatunk és fontosabb kötelességünk, mint ennek a 

lelki egészségnek védelme, tudatos ápolása, mélyítése. Mindenkinek saját körét kell ápolnia és 

védenie, hogy a kegyelem áldása rajta pihenjen és onnan el ne húzódjék. Akkor lesz erős, 

boldog és eredményes az egész Társaság. (Társaságunk központi programtervezete a 

következő Káptalanig 1941) 

20. Világjelszóvá lett a Monte Cassinóról kiinduló ora et labora is, az imádkozva való 

dolgozás ‒ nehogy a szakadatlan munkában elveszítse magát az, aki másokat menteni akar. 

Az ima és a munka szellemének összekapcsolása a Társaság felépítése által fejeződik ki. Van 

a testvéreknek egy osztálya, mely sem szociális, sem gazdasági tevékenységben nem vesz 

részt, hanem imaéletet él, és így kér áldást a dolgozók munkájára, és emlékezteti őket 

folytonosan az egy szükségesre, amelyet még a legnemesebb földi célokért sem szabad 

feláldoznunk. 

Programunkban a Szentlélek-templom építésére vonatkozó tervben konkretizálódik ez a 

mottó. Ha megengedi a Gondviselés, akkor onnan fognak azok a kegyelmi életáramok 

kisugározni, amelyek új kegyelmi életet keltenek az emberi társadalomban. Csak az 

újjáteremtett belső világból nőhetnek ki szilárd társadalmi reformok. Ha ez megvalósul, akkor 

ebben a templomban fogjuk örökimádó szolgálatunkkal az Eucharisztiát körülvenni. 

(Társaságunk szellemi arcképe, 1943) 

21. Munkaprogramunk felöleli az élet egész terét, tehát a karitatív, szociális, valláserkölcsi, 

népegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és államéleti teret. Ehhez a programhoz mégis azt 

fűzzük, hogy azokon a területeken dolgozunk inkább, ahol mások kevésbé vagy egyáltalában 

nem, hiszen rengeteg szociális munkaterület még gazdátlan ugar. Azonkívül olyan 

centrumokban, melyeknek kihatásai nagyobbak, mint az egyéni karitatív munkáé. 

Azokon a munkaterületeken dolgozunk, melyek a társadalomnak még mindig idegenek. 

Ilyenek a mozgalmi, szociálpolitikai és államelméleti munkakörök. A Társaság 

legjellegzetesebb hivatását ezekben látja, de e fejlődésfokig még nem jutott el. Konkrétan 

szólva: a Társaság tagjai fokozatosan inkább lesznek szervezők, előadók, statisztikusok, írók, 

közgazdászok, politikusok és a nemzetközi munka művelői, mint árvaházak, menhelyek, 

szegényházak vezetői vagy családgondozók. E fejlődési fok felé még csak egyes 

kikezdésekben haladunk, így a DLN-ben1 és a [Keresztény] Női Táborban. (Társaságunk 

szellemi arcképe, 1943) 

Hálásak vagyunk a Gondviselésnek azért, hogy Társaságunkat a jelen idők ilyen előkészület 

és hozzáértés nélkül is, bizonyos értelemben már a közélet tűzvonalába állították. Mert ma, 

mikor a modern pogányság rohanó árja a krisztusi igazságoknak és jogrendszereknek az 

alapjait igyekszik aláásni, és csapkodja szennyes hullámaival, mindenki állampolgári, 

politikai tevékenységet végez, aki előéli a tömegeknek azt a szellemet, amelynek megtagadása 

a jelen földi pokol tüzét meggyújtotta. Aki ma beszél, amikor beszélni kell; aki mint katolikus 

beszél és cselekszik, mikor szól és tesz, az a társadalmat és az államot alapjaiban támogatja. 

Ez az a közéleti munka, melyre elsősorban érzünk hivatást, és melynek oly kimondhatatlanul 

kevés társadalmi munkása van. (Társaságunk szellemi arcképe, 1943) 

                                                 
1 Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetsége 
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22. Utolsónak említem azt, ami talán mindennek a hordozója: a Társaság lelkiéletének 

szentlelkes jellegét. Ez az a típusvonás, amelynek birtokában a mai sarat taposó csupatest 

emberrel szemben az istengyermekséget ki kell fejeznie a szociális testvérnek; az anyaggal, a 

matériával szemben a lélektől való áthatottságot; a matéria fölött a szellemnek a győzelmét; a 

sárból való fölemelkedést isteni zónákba. 

Milyen nagy tudat, milyen nagy tény és nagy hivatás ezt hirdetni, nem szavak, hanem a saját 

életünk által a szomorú, keserű, jajveszékelő világnak! Innen van a Társaság típusvonásai 

közt oly dominálóan az öröm. Lehet-e nagyobb öröm a belső diadalnál?  

A szentlelkesség, a Szentléleknek a győzelme a magát neki átadó emberi lélek fölött a 

megszenteltség. Ebben találjuk meg a mai világprobléma belső feloldását és megoldását. 

Ennek valósulásáért imádkozunk, amikor fogadalmi imánkban ezt mondjuk: „Ó, Szentlélek, 

kinek csodálatos valóságáról és titokzatos működéséről életemmel kívánok bizonyságot tenni, 

segíts kegyelmeddel, hogy hivatásomhoz hű maradván, elnyerjem az élet koronáját.” 

(Társaságunk szellemi arcképe, 1943) 

23. Sokszor megbeszéltük, hogy habár programunkban van az egész szociális munkaterület 

művelése és így a karitatív munkáé is, elsősorban nem ez a mi feladatunk, hanem a társadalom 

regenerálása. Fogadalmi szövegünkben is benne van a Szentlélekhez intézett fohász azért, hogy 

egy jobb világ úttörői lehessünk. Semmivel sem szolgálhatjuk ezt úgy, mint derék, 

következetes, bátor, adott esetekben hősies színvallással és annak megfelelő cselekvéssel. Míg 

az ellenkezőjével nemcsak Krisztust bántjuk meg, mint minden keresztény megbántaná, 

hanem megbántjuk a Szentlelket is, mivel hivatásunkhoz nem voltunk méltók. A helyes elvek 

megértése, azoknak követése tehát nemcsak katolikus, hanem szentlelkes hivatásunknál fogva 

is kimondhatatlanul fontos. (Fontos, sürgető és időszerű, 1944) 

24. Mennyire kell, hogy lelkesítsen bennünket ez a gondolat: a Társaság eszköze lehet a 

Szentléleknek a pogánnyá vált és Istentől mindjobban elforduló világnak Krisztushoz való 

visszatérítésében, ha nem talál bennünk akadályt. (1945. évi mottó) 

25. Ha így megmaradtunk, kérdezhetünk-e mást, mint azt, hogy miért tartott meg minket a 

Gondviselés? Miért másért, mint azon nagy feladat betöltéséért, melyért naponta így 

imádkozunk: „Engedd, Uram, hogy csekélységem és méltatlanságom mellett is készséges 

eszköze legyek a mai napon a Szentléleknek. Teljesüljön bennem és általam akaratod, épüljön 

országod a lelkekben, a hazában és a társadalomban!” 

Valóban, nemcsak otthonaink, házaink hevernek romokban, nemcsak anyagi 

életlehetőségeink omlottak össze: romokban van, és összeomlott a közlélek is. A 

tévedésekben és gyűlöletben sorvadó világ epedve keres és vár, tudtán kívül is, elsősorban 

belső, lelki megoldásokat. Szomjazza azt, amit nem tud megtalálni: a jóakarat lelkét, a jóság 

lelkét, a szentség lelkét, a Szentlelket. 

Miért kímélte meg és hagyta meg teljes életteljességében az Úristen a magát a Szentléleknek 

ajánlott Társaságunkat, ha nem azért, hogy Isten boldogító uralmának erősítésén az eddiginél 

is jobban fáradozzék?! S képesek volnánk-e eleget tenni ennek a világmissziónak a Szentlélek 

segítsége nélkül? (Testvérek, élünk!, Körlevél a Társaság fogadalmas tagjainak részére 1945-

ben, a háború befejezése után) 

26. Tényleges újjászületés belső újjászületés nélkül nem létezik. A belülről való 

újjászületésnél, mely nem erőszak, de belső megépítés nyomában jár, egy belső erővel 

rendelkező világ születik, és ez a Szentlélektől való. Mert csak a Szentlélek kegyelmével 

épülhet új világ. A mi programunk, hogy a Szentlélek Úristen segítségével egy új, belülről 

táplálkozó, erőktől duzzadó új világot építsünk. Mennyire szükséges tudatosítanom, hogy 

kicsiny és nagy dologban egyaránt csakis a Szentlélek Úristen jelenléte, valósága, kegyelme 

adhatja meg, hogy valóban új világ épülhessen belülről kifelé. (Krisztusi világot a 

Szentlélekkel!, 1947. évi mottó) 
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27. Szorongatja lelkemet az a vágy, hogy betöltsük Társulatunk hivatását.... Egyik évben ez 

volt a mottónk: „Csak addig éljen Társaságunk, amíg a szeretet hordozója.” Ugyanígy 

mondhatnánk: „Csak addig éljen Társaságunk, amíg hivatását teljesíti.” [...] Életem lényeges 

feladatának betöltése az egyedül fontos. Nekünk az a nagy feladatunk, hogy azon csapatokhoz 

tartozzunk, melyek a krisztusi megváltott világot védik. Úgy gondolhatjuk, hogy szellem 

tekintetében a hitvallók csapatával rokonok vagyunk. Igen, mert ők Krisztus katonái és mi is, 

és ezért keletkezik ez a hasonlóság. [… ] 

Mondjuk el a Szentlélek Úristennek, hogy meg szeretnénk valósítani rólunk és általunk való 

gondolatát, küldetését. Ez nem csak annyit jelent, hogy többen legyenek a litániákon, 

szentmiséken, de hogy az életben vallják meg Krisztust, és a gyakorlati életben ne esküdjenek 

fel a mammonnak. Ehhez erő és bátorság kell.[…] 

El ne feledkezzünk arról, hogy rongyos gárda vagyunk, de ez nem akadálya a Szentléleknek. 

Jobban lehet a Szentlélek eszköze, akinek nincs vesztenivalója. A Szentlélek Úristen el tud 

árasztani bennünket szent erővel. És nemcsak azt tudja megtenni, hogy elveszi a félelmet, 

hanem ennél még nagyobbat is tud tenni, azt, hogy az érzett félelem ellenére is helyt tudjak állni. 

(Stabilitás 1949) 

 


