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Bevezetés



Az Úristen nemcsak az egyes ember lelkében akarja kibontakoztatva látni soha nem ismétlődő, örök gondolatát, – minden szerzetesrendnek és társaságnak is az ő egyszeri gondolatát kell valósítania.
A Szociális Testvérek Társasága arra hivatott, hogy az Úristen megszentelő szeretetét tükrözze. Hogy ezt meg is valósíthassa, lelki élete
bencés alapokon álló,
modern formában megjelenő, 
szociális tevékenységet kifejtő,
Szentlelkes élet.








Bencés alapok.



A szerzetesek nagy Pátriárkájának, szent Benedeknek ezernégyszáz éves gazdag hagyatékából sokat vett át a Társaság, – lelki életét az ő szellemében alakítja.

1. A lényegében magáévá tett alázatosság
	Az alázatosság az az erény, mely arra segít, hogy az igazságot a lélek akkor is magáévá tegye gondolatban, érzületben, akaratban és cselekedetben, amikor az önszeretetének, önértékelésének nem kedvez.
	Szent Benedek atyánk az alázatosság kidolgozásában rendszert állított fel, mely semmit nem hagy ki az alázatosság kedves igájából, hanem az egész embert átfogja: akaratát, megismerését és külső magatartását. Bennünk minden az Úristené, tehát mindennek meg kell hajolnia az igazság előtt, s akkor beteljesül az Úr Jézus ígérete: "Aki magát megalázza, felmagasztaltatik".
	Boldogult lelkiigazgatónk Dr.Mázy Engelbert tihanyi apát könyvének: "Szent Benedek tanítása az alázatosságról", - rövid kivonata:
	Az alázatosság I. fokán felismerjük, hogy az Úristen mindennek Teremtője, abszolút Ura, törvényhozója. Ö adta az erkölcsi törvényeket is és mi, mint teremtményei tartozunk neki engedelmeskedni, parancsai és tilalmai szerint cselekedni; tehát a bűnöket kerülni, az erényeket gyakorolni. Azt is tudja az alázatosság ezen fokán álló ember, hogy aki ellenáll Istennek, ellene szegül, mintegy maga akar a maga ura lenni, törvényeit áthágja, arra az Úrnak büntetése, talán az örök kárhozat vár. Ezen a fokon a lelket inkább a félelem indítja, mely lassan megy át szeretetbe, amint a lélek fokozatosan megismeri teremtő Urában az Atyát, a Jóságot. 
	Az alázatosság első fokának alapvető jelentősége van és a többi mintegy ennek a részletekben való kidolgozása.
	Önszeretetünknek nem kedvez, hogy nem magunktól vettük eredetünket, hanem függő viszonyban levő teremtmények vagyunk. 
	Az első fok gyakorlásának kegyelmei: a megigazulás, az Isten-gyermeki állapot valósulása.
	A lélek jellemvonása: a lelki összeszedettség, Isten jelenlétében való élet.

	A II. fokon az ember felismeri, hogy az Úristennek nemcsak a bűn és nembűn területein van meg föltétlen uralma, - minden az ö hatalma alatt van. Tehát nemcsak a bűn és erény kérdésében illeti Öt az engedelmesség, hanem az élet egész körében. Minden tekintetben engedelmeskednünk kell neki.
	Önszeretetünknek nem kedvez ezen a fokon az, hogy nem követhetjük saját akaratunkat, nem vagyunk függetlenek.
	A második fokon gyakorolt alázatosságnak kegyelmei: átéljük az engedelmes ember életörömét és szabadságát.
	A lélek jellemvonásai: lelkiismeretesség, törvénytisztelet.

	A III. fokon a lélek kész nemcsak egyenesen az Úr Istennek engedelmeskedni, hanem helyetteseinek: az embereknek is. Ez különösen kidolgozott és átélt erénye a szerzetesnek, a fogadalmasnak.
	Önszeretetünknek további próbát kell kiállnia abban, hogy nemcsak közvetlen isteni akaratnak van alávetve, hanem hozzá hasonló teremtményeknek is.
	Ezen fok kegyelmei: a lelkiismeret nyugalma, a szív bizalma és gyermekded békéje. 
	Jellemvonása: az önakarattól felszabadult jóakaró készség és szabadság.

	A IV. fokon a lélek nehéz és sérelmes parancsoknak is kész engedelmeskedni, mert tudja, hogy büntetést érdemlő szegény bűnös és mert követni akarja Krisztust, aki a keresztet - bár emberek keze tette vállaira - mégis alázatosan fogadta. Az ilyen engedelmesség nem azért lesz értékesebb, mert nehezebb, hanem mert nagyobb benne a szeretet.
	Az önszeretetnek még erősebb próbát kell kiállnia, mert lehet, hogy igazságtalanságot szenved el, de bűnei miatt, tudja, hogy büntetést érdemel.
	Ezen fok kegyelmei: A bűnbánat, az erősség, a lelki mélyülés.
	Jellemvonásai: mások iránt a résztvevő együttérzés, megértés, nagylelkűség. 
	Az alázatosság négy első foka az ember akaratát hódoltatja meg az Úristen előtt.

	Az V. fokon nem ismert hibáinkat és gondolatainkat feltárjuk elöljáróink előtt, mert nem akarunk jobbaknak látszani és becsültetni, mint amilyenek vagyunk. Szent Benedek atyánk ajánlja a közlékenységet az elöljárókkal szemben, nem mint kötelességet, hanem mint erényt. Mindenben bízhatunk, ami nyílt és mindentől irtózhatunk, ami titkolódzó. (Ezen nyíltság ellen van az is, mikor hibásan hallgatunk valakiről az elöljáró előtt, holott arról van szó, hogy egy hibát leleplezzünk és ezáltal segítsünk a testvérünk lelkén.) Aki az isteni korlátok között szent szabadság alatt áll, - csakis nyílt jellem lehet.

	Az önszeretetnek az fáj, hogy az ember itt maga tesz mintegy maga ellen vallomást és leszállítja másnak vele szemben esetleg mutatkozó téves túlbecsülését.
	Kegyelmei: a gyengeségektől, bűnöktől, kísértésektől való szabadulás, - az Úristen világának, a lelkieknek látása, értése, meghittség az Úrral, valamint a szellemek megkülönböztetése, ami abban áll, hogy a lélek önmagában és másban is megtudja különböztetni, hogy egy gondolat, vagy indítás a gonosztól, vagy a természettől, vagy az Úristentől származik-e.
	Jellemvonásai: nyíltság, jellemérzék fejlettsége.

	A VI. fokon az ember felismeri, hogy milyen kicsiny és semmire sem érdemes és azt is, hogy eszköz az Úristen kezében, tehát az Úr földi feltételek nélkül is valósítja általa szent akaratát, ha erre magát alkalmassá teszi. a lélek beismeri ezen a fokon, hogy léte és fennmaradása Istentől függ. Mindent, amit kap, a legsilányabbat is köszönettel fogad és kellőképpen használ fel. A munkaköri megbízatásokat is Isten-adta javaknak ismeri fel, és tisztelettel fogadja, s ha feladatai megoldásához megfelelő eszköz nem is áll rendelkezésére, ha érzi is önmaga elégtelenségét, tudja, hogy az Úristen, aki vele van, - a semmiből teremt mindent.

Az önszeretetnek nem kedvez igénytelen, kicsi mivoltának megismerése, annak tudata, hogy semmit sem követelhet.
Kegyelmei: a kevéssel való megelégedés, megfelelő eszközök nélkül is feladatok megoldásához való bátorság, Isten és az Ő mindenhatóságába vetett bizalom.
Jellemvonásai: a szerénység, megelégedettség, szent közömbösség, lelki függetlenség.

	A VII. fokon az ember magát mindenkinél alábbvalónak ismeri fel. Megérti a bűnnek rettenetességét, az idegen bűnök nagy hatalmát és hínár-hálózatát, amely másokat őmiatta és őt mások miatt a mélybe akarja rántani. Látja a bűnközösségből folyó közös felelősség és elégtétel-adás kötelezettségét is. Lelkében él a mások lelke iránti félő tisztelet, - egész lénye védőgát, melyen bomlasztó hatások hulláma megtörik.
Az önszeretetet még jobban megtámadja annak tudata, hogy megismert bűnein kívül ki tudja, mennyi más felelősség súlya nyomja.
Kegyelmei: az elégtételadásra való készség, a felelősség tudata, az élet mélységeinek átélése.
Jellemvonása:  a maga és más lelkének tisztelete, az Úr műveinek és kegyelmeinek nagyra-értékelése.

	A VIII. fokon az alázatosság arra indítja az embert, hogy ne bízzék túlságosan a saját ítéletében, hanem inkább legyen vigyázatos és járjon az elődök által kitaposott utakon és maradjon azon keretek közt, melyeket a Szabályzat állított fel.

Ez a fok az önszeretetet a saját képességek túlértékelésében támadja meg, ami az embernek fájó pontja.
Kegyelmei: sok önmagának és másnak okozható kár elkerülése, figyelem a mások értékeire, tisztelet a Szabályzat iránt, ragaszkodás a szervezethez, áldás a jóváhagyott munkákhoz, az igazi egyéni értékek megszabadulása az egyéni hibáktól.
Jellemvonások: a tradíciók szeretete és az evvel járó előkelő lelkület, az ősök, de a kortársak értékeinek megbecsülése is, az egység szelleméért áldozatokra való készség, az érettséggel járó természetes szerénység és aggályoskodás nélküli vigyázat önmaga ítéleteivel szemben.

	Az V., VI., VII. és VIII. fok az ember értelmi képességeit hódoltatja meg az igazság előtt.

	A IX., X., XI. és XII. fok az ember külső magatartását szabályozza az igazságnak megfelelően, a testre is kiárasztja az ebből következő lelkiséget.

	És pedig:

	A IX. fokon az ember nem siet magától szólni, gyakorolja a hallgatagságot.
	Az önszeretet és önértékelés ösztönének az felel meg, ha az ember hallathatja a maga nézetét és azt másra átviheti.
	Kegyelmei: bensőségesség, a kegyelmek megőrzése.

	Jellemvonásai: alaposság, bölcsesség.

	A X. fok következménye a jókedv szabályozása és szélsőségtől való visszatartása.
Az önértékelésnek le kell mondania arról, hogy örömnyilvánításaiban korlátlan lehessen.
Kegyelmei: a lelki, belső, csendes öröm a Szentlélekben, másokra gyakorolt vonzó erő, mely még szavak nélkül is Istenhez vonzza őket.
Jellemvonása: a kedély egyenletességének kifejezése a külső magatartásban, az élet nehézségeinek, akadályainak derűs felfogása. 

	XI. fokon még megengedett beszédalkalmat is mérsékelten használja fel az alázatos ember, akkor sem zajos és fontoskodó. 

Kegyelmei: lelki értékeinek a mélyről való kibontakozása. 
Jellemvonásai: természetes szerénység, más gondolatainak teret engedő készség.

A XII. fokon az ember egész külső magatartása kifejezi a saját semmiségének, bűnösségének tudatát.
Az önértékelésnek az emberi lét minden vonalán, minden kis részletében is le kell mondania az igazsággal ellentétben való érvényesülésről.
Kegyelmei: az előző fokon kapottak biztosítása, szilárdsága.
Jellemvonások: felszabadultság, a közösségbe való beolvadásra képesség, szintén befejezett fokon.

Finis praecepti a címe az utolsó fejezetnek, melyben boldogult lelki igazgató urunk a parancs célját (finis praecepti) fejti ki, mely nem más, mint az Úristen tökéletes szeretete, és melyhez nemcsak olyan fokban kapunk kegyelmet, csak olyan fokban kapjuk meg a szeretetet, amilyen fokban meghódolunk az igazság követelményeinek.
Az ember az alázatosság gyakorlása folyamán szerzi meg a különböző fokon a sarkalatos erényeket. Éspedig az alázatosság leszámoltat a bűnnel és az akarat minden irányú rendezetlenségével és ezáltal elvezet a mértékletesség erényéhez. 
Megtanít lemondani minket nem illető tiszteletről és értékelésről és elsősorban az Úristennek, de másnak is megadni, ami őket illeti s így megtanít az igazságosságra.
Képesít nehézségeknek, bajoknak, szenvedéseknek, megaláztatásoknak elviselésére és így megalapozza a lelki erősséget.
A felszabaduló lélekkel megismerteti a létet, a bűnt, az erényt, az eszközöket, és célokat a maguk valóságában és megérteti vele az Úristennel együtt való gondolkodásmódot, vagyis rávezeti az okosságra.
Így jut el az ember a félelemtől a megismert jó Isten szeretetére és megismerve Őt, minden erejéből ragaszkodik Hozzá és boldog Benne.
Az alázatosság olyan csodálatos erény, melynek megtanulására nem elég az értelem. A jó Isten magasabb titok útján töri szét a kevélységünket őrző márványburkolatot; ez a szenvedések és megaláztatások sorozata, amelyek nyomán a lélek felsír, eliszonyodik önmagától és a saját csatavesztéseiből érti meg, hogy bűnei miatt a semminél is kevesebb.
Ha a fentieket mélyen átgondoljuk, akkor mindjobban megértjük miképpen építi Szent Benedek atyánk az egész lelki életet az alázatosságnak, mint igazságnak gránittalajára. De hogy egészen világossá legyen előttünk a bencés alázatossági rendszer belső szelleme, érdemes átelmélkedni azt, hogy Apát urunk milyen címeket adott az egyes fokokat tárgyaló fejezeteknek. Ezek a címek fejezik ki ugyanis a szóban forgó foknak szellemét, lényegét.

A fejezetek címei a következők:

	„Isten temploma vagytok”.
Kifejezi a feltétlen Úr állandó jelenlétének tudatosítását.


	„Legyen meg a Te akaratod”.
A meghódolásra való készség minden vonatkozásban. 


„Engedelmesek legyetek Istenért” a hozzátok hasonló embernek.

„Engedelmesség mindhalálig”.
Bűneinkért járó engesztelés. A Megváltóval való élet és munkaközösség.

	„Nyilatkoztasd ki az Úrnak útadat”.
A minket nem illető megbecsülésről való lemondás.


„Lelki függetlenség”.
Annak elismerése, hogy jog szerint minket nagyon kevés illet, továbbá, hogy az Úristen eszközök nélkül is valósíthatja akaratát általunk.

„Utolsó az emberek között”.
A bűnközösségből folyó igazság. Az Üdvözítő példájából következő magatartás.

„Mindnyájan eggyé legyenek”.
Bizalmatlanság az önértékeléssel szemben, a kipróbáltnak az ismeretlen elé helyezése, a közösséghez való ragaszkodás.

	„Hallgatásban van a Ti erősségtek”. 
A sokat beszélő könnyen hibáz. Nem vagyok fontos. 


	Örüljetek az Úrban!”
A természetes jókedv mérséklése, mivel egész életünk bűneinek tudatában nem helyénvaló a szertelen jókedv.


	„Legjobb az alkalmas beszéd”.
Szükséges átgondolni, amit az embernek mondania kell, mert könnyen mond egyébként értéktelent.


	„Dicsőítsétek és hordozzátok Istent testetekben”.
Az ellenünk szóló igazságnak érvényesülnie kell testi életünk egész körében.


A megtéréshez szükséges rögzítenünk, hogy Szent Benedek az alázatosság fokait a következő menet szerint állítja össze:
Első fokon adja a lényeget, a következőkben a részletkidolgozást. Ebben először meghódoltatja az akaratot, aztán az értelmet. Az első rész megfelel a tisztulás útjának, a második a megvilágosodásénak.
Továbbá, előbb veszi a lényeg szerint döntőbbeket, aztán veszi a külsőre kihatókat, a kevésbé fontosakat, valójában pedig azt a tökéletességet, mely azért tökéletesebb, mert már mindent átfog és hatalmába vesz, a jelentéktelent, a finom részleteket is. Az akarat, az értelem, az érzelem és a test meghódolása a tárgyi igazság előtt, ez a rendszerben a menet és a sziklaalap, melyre szilárd, belső erőktől tartott lelki élet épülhet.

2. „Morum conversio”.

„A jóban való haladásnak az átlagosnál erősebb hangsúlyozása”.

Szent Benedek atyánk Krisztus Urunk tanítása alapján a tökéletességen ezt értette: szeretni az Úristent napról-napra jobban, teljes szívünkből és teljes lelkünkből és ezt a gyarló lényt – önmagunkat – amely olyan öntelt, önszerető, önző, rövidlátó és magát-kereső, – felejtsük el. Ez egyértelmű a tökéletesedéssel. De nagy különbség van aközt, hogyan fogalmazzuk az erre vonatkozó parancsot.
Aki tökéletes akar lenni, az önmagát tűzte ki céljául. Aki az Úristent tökéletesen akarja szeretni, az az Úristent tűzte ki céljául.
Aki a morum conversiót az Isten szeretetében keresi, az így imádkozik: „Ó Uram, Te vagy a jóság, szépség, tökéletesség. Vágyom utánad, szolgálni akarlak Téged”. – Nézi, nézi az Úristent és akarná jobban szeretni. Ha elesik, azon nem csodálkozik. Felkel s mikor letörli magáról a port, mindig azt mondja: „Istenem, add, hogy jobban szeresselek!”
Aki az Úristent akarja mindig jobban szeretni, készségesen elfogad mindent, semmi más nem fontos neki. Az ilyen lélek látja, hogy végtelen lény van itt, Isten s vele szemben egy porszemecske: az én. Az ilyen emberen érezni, hogy nem csinál magából csodát. Reggel nem önmagával kel, este nem önmagával fekszik, nem saját magát gondolja. Egész lelkén érezni, hogy az Úristenre van irányítva és sem sikertelenség, sem siker, sem elitélés, sem méltánylás nem érinti: Az egyik nem olyan fontos, a másik nem olyan meglepő: – egy a fontos: Isten.
Morum conversio: haladni a jó Isten szeretetében és a magunktól való távolodásban. Ne nyugodjunk addig, amíg nem érezzük, hogy készek vagyunk arra is, hogy ránk tapossanak, csak üresítsük ki magunkat egészen, hogy betölthessen a jó Isten.
Vigyázzunk nagyon, hogy lelkünket semmi se foglalja le úgy, hogy beteljék vele, szabadságát és készségét elveszítse. Ne fáradjunk bele a törekvésbe, hogy lelkünk magától elvonatkozzék és az Úristen felé igazodjék. Mellékes, hogy mi van a porszemmel, amikor itt a Nap, amelybe bele kell olvadnunk, hogy megpihenjünk és boldogok legyünk. 
Amíg nem érezzük, hogy hajlékonyak vagyunk, mint az acél, könnyük, mint a szitakötő, – amíg nem érezzük, hogy akaratunk előtt kezesekké lettek vágyaink, addig ne nyugodjunk. Menjünk neki a szabadságharcnak és csendesen és nyugodtan, de alkutlanul és határozottan.
Semmi sem fontos, semmi sem számít, csak az Úristen!
Vége az önimádásnak, a meg nem értésnek, céltvesztésnek. Isten, Isten, Isten! Nekem a jó Isten kell!

„Mindenben dicsőíttessék az Isten”.

Isten dicsőségét mindenek fölött szemelőt tartani, azt szolgálni és az Úristen ügyét képviselni, valójában ezt jelenti: rólam meg lehessen ismerni az Úristent.
Úgy kell élnem, – szalezi Szent Ferenccel szólva –, hogy az emberek, ha látnak, elmondhassák: ha ez, aki magát Isten gyermekének vallja, ilyen jó, milyen jó lehet az Úristen!
Isten dicsőségét szolgáljuk, amikor sugározni, tükrözni akarjuk az Ő lényét és mindig tanúságot akarunk tenni arról, hogy „én nem vagyok én, én csak egy olyan üveglap szeretnék lenni, amelyen átlátszik az Úristen”.
Egész életünk tükör lehet, melyben az emberek meglátják, hogy az Úristen jó, hogy az Istengyermekség kedves.
Az egyetlen, ami biztosan az Úristen dicsőségére szolgál az, ha az emberek megismervén minket, megsejtik az ismeretlen Jóságot és botorkáló lábunk nyomaiba vágynak lépni, mert ha botorkálunk is, lényünkkel valami olyat mondunk nekik, amiről érzik, hogy az nagy és jó.
A mérleg, amelyen életünk leméretik: vajjon az emberek látván cselekedeteinket, azok nyomán dicsérik-e mennyei Atyánkat?
Két bizonyosság van: hogy a rosszakarat abszolút rossz és hogy az a jótörekvés, mellyel bizonyságot akarunk tenni az Isten-gyermekség boldogító voltáról, Isten végtelen jóságáról, – az biztosan jó. Semmi egyébről nem tudhatjuk – az önmagában legnagyszerűbb apostoli munkáról sem, – hogy szolgálja-e ilyen értelemben Isten dicsőségét.
Isten dicsőségét Isten-gyermekséggel szolgálni a jámborság ajándékának körébe tartozik. Kérjük a Szentlelket, kegyeskedjék megengedni, hogy az Isten fiainak szabadságával, kedvességével tegyünk bizonyságot Atyánkról, – arról, hogy édes az Úr és édes az istenszolgálat.
Amikor Társaságunk azt kívánja, hogy Isten dicsősége lebegjen elsősorban szemünk előtt, akkor azt kívánja, hogy ebben is valódi emberek legyünk. Olyan földön-járók, mint ahogyan az Úr Jézus is a földön járt; ezt a legnagyobbat a leggyakorlatibb részletre is át kell vinnünk.
Ne kapaszkodjunk a csodálatos dolgok felé, hanem igyekezzünk a magunk kicsi útján előre jutni.
Ha gondolatainkban mindig az Úr Istennel foglakozunk, akkor a mi kicsike kis lelkünket ez a nagy látás, elmerülés kiemeli innen, elragadja, őhozzá viszi. Így járt a földön az Úr Jézus egész élete folyamán. Ebben az elragadtatásban a lélek nem veszti el a külvilággal való kapcsolatot, mégis kiemelkedik önmagából és elmerül a jó Istenben. Ezt a lelkiállapotot szalezi Szent Ferenc az élettevékenység elragadtatásának nevezi.
Az élettevékenység elragadtatása az Úristenhez való legnagyobb hasonlatosság. A lélek figyelme állandóan a jó Istenen pihen, amellett teljes szabadsággal dolgozik, tárgyal, végzi mindennapi kötelességét. 
Szenvedések közepette csak akkor nem érezzük az életnek kínzó, letörő fájdalmát, ha ki vagyunk önmagunkból emelve nem csodás módon, de szeretetünk által. Nem vagyunk „itthon”, – belemerültünk a jó Istenbe.
Amilyen fokban belefelejtkezünk a jó Istenbe, olyan fokban könnyebbednek terheink.
Ha lelkünket a jó Isten tölti be, nem érünk rá magunkkal foglalkozni. Az Úristen édességétől nem érezzük, hogy az élet sokszor keserű.
Ha az Úristent nagyon szeretjük, nem vesszük észre, hogy „fájunk”, terheltetünk, hogy jól vagy rosszul érezzük magunkat, mert egy meleg és gyöngéd kéz tart minket.
Az Istent szerető emberben a szenvedés nem okoz nyikorgást, mert lelkét az Isten szeretete olajozza, azzal van tele.
Nem tudunk eljutni a Krisztussal való egységre, ha ő mindig az Úristenre gondol, mi pedig, akik szóval életünket Hozzá kapcsoltuk, ténylegesen mindig önmagunkra gondolunk.
Amelyikünknek megvan az a szerencsétlen adottsága, hogy folyton önmaga körül kering, az legyen különösen határozott abban, hogy magát saját bűvköréből kiszakítja és mindig újra meg újra a jó Istenbe összpontosítja egész énjét, hisz Érte vagyunk itt, Őt akarjuk szolgálni.
Társaságunk is egyetlen egyre irányítja törekvését, – bár el tudnók érni, – arra, hogy a világiak látván életünket, mondhassák: ez olyan társaság, melyben a Szentlélek fészket rakott, itt szeretik az Úristent. Ez az egy valósulás lehet ambíciónk. Semmi más.

3. Pozitív irányzat.

Ennek világos megértéséhez foglalkoznunk kell először magával a szóval: „pozitív”: igenlő, állító. A „negatív”: nemleges, tagadó.
Magában véve a negatív, vagy pozitív nem jelent sem jót, sem rosszat. Jó vagy rossz volta attól függ, hogy mit állítok, vagy mit tagadok, mivel szemben foglalom el az igenlő, mivel szemben a nemleges álláspontot.
Az élet és boldogság a létnek pozitívumai, melyek az Úr Istenből, a legnagyobb, az abszolút Pozitívumból valók. 
Az ember a lelkébe írt törvénynél fogva el akarja érni ezeket a javakat, sőt ezeken felül a minden jót magába foglaló, az önmagában való Jóságot: Istent.
Ahhoz, hogy ezeket elérje, szükséges magából minden rosszat eltávolítani, kidolgozni, mert amilyen mértékben helyet talál lelkünkben a rossz, olyan mértékben lesz hiányos életünk, boldogságunk és a jó Istennek birtoklása. 
Jóvá a kegyelem segítségével és a mi erőnk megfeszítésével leszünk. Gyakorolni kell magunkat a jóban és irtani magunkban a rosszat. A jónak gyakorlása pozitív munka, a rosszal szemben való ellenállás pedig negatív.
Ebből világosan kitűnik, hogy a negatív eszközöket nem nélkülözhetjük, mert ha sohasem mondunk le, ha nem fegyelmezzük magunkat, ha nem hozunk áldozatokat, akkor a végén elveszítjük magát a pozitív tartalmat, az életet, a boldogságot, a jó Istent. Elgyengülünk a rosszal szemben való ellenállásban, megerősödik lelkünkben az önzés, az örömhöz, a javakhoz való rendetlen ragaszkodás, rossz hajlamaink erőre kapnak s mindez önmaga törvényénél fogva választ el minket a pozitív javak belső birtoklásától.
Minden igaz lelkiember tehát a pozitív javakat akarja megszerezni. Ha mégis megkülönböztethetjük a pozitív és a negatív irányzatot, az onnan ered, mert a gyakorlati életünk mégis inkább ölt aszerint igenlő, (pozitív) vagy a rosszal szemben védekező (negatív) jelleget amint inkább a tényleges jóra irányítják figyelmünket, melyet elérni törekszenek, vagy a rettegett rossz áll inkább szemük előtt, amelytől félnek. Aki tekintetét állandóan szépségen és jóságon nyugtatja, azt ezek a pozitív javak közömbösítik a rosszal szemben. Ha teljes odaadással gyakoroljuk az Isten- és emberszeretetet, akkor avval gyengítjük a szeretet elleni bűnöket, az indulatosságot, a haragot, az irigységet, a bosszúvágyat, stb. Ez a rossz ellen való küzdelem pozitív formája. Az üdvözültek azért nem tudnak vétkezni, mert színről-színre látják és bírják a teremtetlen Jóságot, aki szépségében és tökéletességében úgy magához ragadja őket, hogy nem is tudnak már rosszat akarni.
Ha ellenben a rossznak szörnyű és félelmetes voltát állítjuk szemünk elé, küzdünk ellene, irtogatván magunkban minden jelentkező bűnt és elriasztván azoknak esetleges végzetes következményeit, – ez a negatív beállítottság.
De nemcsak magában a beállítottságban jelentkezhetik ez a kétféle irány, hanem az eszközök használatában is. Némely ember inkább gyakorolja magát a pozitív erényekben, mint szolgálat, aktivitás, a szent öröm ápolása; míg mások az önmegtagadást, az önlemondást hangsúlyozzák ki, sőt már közömbös esetekben is örömöket, birtoklást, stb. aggályosnak tartanak azon az alapon, hogy gyengíthetik az önzés által az ember ellenálló képességét.
Így nyeri aztán az egyik irányzat a negatív, a másik a pozitív jelleget, aszerint, amint ez a negatív, vagy pozitív szemlélet és a negatív, vagy pozitív eszközök alkalmazása lesz uralkodóvá benne.
Minden amit az Úristen cselekszik, pozitív szándékkal történik. Tehát, ha Ő kereszttel terheli, sújtja, próbálja az embert, azt mind azért teszi, hogy abból mint több, mint jobb ember kerüljön ki. Azt is magában foglalja tehát a pozitív irányzat, hogy mindent a lélek gazdagítására használ fel a mennyei Atya szándéka szerint. Ha bármilyen körülmény, esemény, vagy tény minket kevesebbé tesz, ront, az vád ellenünk, mert az Úr szándékát meghiusítottuk. „Az Istent szeretőknek minden javukra válik!”. Tehát mások rosszakarata, minden szerencsétlenség, sőt még saját gyengeségeink is. „Moss a sárból aranyat, termelj a kóróból virágot, fordítsd az átkot áldássá, hívj a halálból életet”. Ez a krisztusi pozitívum legyőzhetetlensége.
Akarjuk azt, ami kemény és nehéz, hogy több legyen bennünk az élet. Akarjuk a többet! Ne féltsük, ne sajnáljuk, ne sirassuk magunkat. Hadd menjen végbe rajtunk a misztikus halál, hogy előhívhassuk általa az életet.
Semmi nem nagy ár sem a több életért, sem a szabadságért, – főképpen pedig semmi sem nagy ár a Krisztussal való hasonlatosságért.
Embertársainkkal szemben is kötelez minket ez a felfogás; ha mások hibáira bosszúsággal, gyengeségeire gáncsolással, bűneire megtorlással válaszolok, távol vagyok a teremtő Jóság ösvényeitől. Felebarátaimmal szemben akkor jutottam el a pozitív beállítottsághoz, ha mindazt, amit velük szemben teszek, az igazság szellemében azért teszem, hogy nekik több életük legyen. Így kerülhet sor büntetésre, keménységre is, de az az indító ok, a szándék mindig az legyen, hogy nekik használjanak.
Amíg testvéremnek bűne szemrehányást, bosszúságot, haragot, megtorlást kelt bennem, addig nem ott járok, ahol Krisztus járt, mert ő minél több bűnt látott, annál inkább önmaga ellen fordította a bűnnek büntetését. Nem lehetek hasonló Krisztushoz, ha az erős, kemény, megszentelt, felszabadult, megváltott és megváltó erők hiányoznak belőlem.
Ha figyelmeztetünk mást, azzal még nem tudjuk megváltani bűneiből. Segíthetjük, támaszt adhatunk neki, de kiváltani olyan értelemben, mint Krisztus: fogva vinni a fogságot, legyőzni a halált, – ezt csak úgy tudjuk, ha önmagunkban büntetjük meg mások bűneit.
A Megváltó jegyese, testvéreim megváltója akarok lenni! Mindig éljen az bennünk, hogy amely pillanatban alkalmat ad rá az élet, azonnal megszólaljon lelkünk húrja és a megváltottság hangjait énekelje bele az élet zűrzavarába.
A pozitív irányzat lényege az élet igenlése, más szóval az élet szeretete. A szeretetet akarom gyarapítani magamban és másban, – mert élet és szeretet egy.
Egyáltalán a pozitív beállítottságú ember másra és magára vonatkozólag mindig azt kérdezi, hogy mi szolgálja a több életet? A több, teljesebb élet, a gazdagabb, szebben kialakult lélek, ez az ő vezető gondolata és a kegyelem képesíti arra a szabadságra, hogy valósággal mindig azt cselekedje meg, amitől maga is és más is jobb, több, boldogabb lesz. Ennek a teljességét az Úr Jézus a szenvedés idején bontakoztatta ki szomorú lelkéből, amikor kínzóiért és gyilkosaiért imádkozott, amikor „…fogva vitte ezen szabadsága által a fogságot és meghalván, legyőzte a halált!”
A pozitív irányban megerősödött embernél tehát nem azon van a hangsúly, hogy konkrétan mi az az anyag, amelyet fel kell dolgoznia, tehát nélkülözés-e, vagy bőség, sikertelenség-e, vagy ragyogó eredmények, gyötrő betegség, vagy viruló egészség, önmegtagadás, vagy örömök élvezete, hanem azon, hogy mindez eléri-e nála célját: azt, hogy több, jobb, kialakultabb ember legyen belőle. Prohászka püspök mondja: „Senki sem jut a pokolba, mert sokat örült és senki sem jut a mennyországba, mert sokat sírt, hanem elkárhozik, ha rosszá lett és üdvözül, ha lelkét széppé alakította. Maga az anyag, mellyel ezt eszközli: közömbös. 
A pozitív irányzat alapdogmája tehát ez:
Az Úr Isten mindent javamra küld, az egész élet azért van, hogy jobbak, szebbek, gazdagabbak legyünk általa, ezt az isteni szándékot kell magunkban és másokban minden által valósítanunk!

4. „Ora et labora”.

A keresztény élet – különleges hivatásoktól eltekintve – az Úristennek teljes körű életét igyekszik mintázni, mely ugyanolyan mélyen kontemplatív és magába koncentrált, mint amilyen fáradhatatlanul aktív és a végtelenségbe kiható. Ennek az életideálnak legtömörebb kifejezése a szentbenedeki „ora et labora”.
Társaságunk, amely egész mivoltában aktív, erősen hangsúlyozza az imádkozó élet nélkülözhetetlenségét. Úttörő- és munkás csapatai központjában a Szentlélek szentélyének kell állania, soha ki nem alvó őrtüzekkel és imádkozókkal, akik onnan a kegyelmi központból életet, erőt és áldást közvetítenek a kint verejtékezőknek. Feladatuk nemcsak az, hogy kegyelmeket közvetítsenek, hanem az is, hogy szünet nélkül az „egy szükségesre” tereljék az aktivitásban talán szétszóródás veszélyének kitett munkások lelki iránytűjét.
Imaéletünknek mélyülnie kell, szétszóródásunknak el kell tűnnie, hogy helyet adjon a kegyelmi koncentrációnak. Hangunknak mindjobban meg kell kapnia a természetfölötti csengést, természeti énünk búzaszemének meg kell halnia, hogy a kegyelmi termés kalászba boruljon. 
„Hogy szétáraszthassuk magunk körül az ima és szeretet szellemét”, – ez a mi első és legnagyobb hivatásunk. Annak a léleknek, akit Krisztus kiválasztott, az a feladata, hogy szavak nélkül is lehelje, árassza az imádság és a szeretet szellemét és hívogassa a lelkeket a mennyországba vezető ösvényre, melyet bűneikkel elvesztettek. 
„Hogy építhessük az Ő országát az egyesek lelkében és a társadalomban” – ez a program kiegészíti ima-életünket, ez minden karitatív, szociális, mozgalmi és állampolgári munkánk végső célja. Ez ad mindennek fokozott értéket, minden eredmény fölött ez lelkesít minket legjobban. Minden munkánk, minden erőfeszítésünk végeredményben azért van, hogy az emberek lelkében megvalósuljon Isten országa, vagyis odaköltözzék a mennyország. Ima- és kegyelmi életünkkel ennek építésében azok is részt vehetnek, akik közvetlenül nem dolgoznak ebben a körben. Emberektől talán soha nem látott, nem értékelt házi munkánkkal, a jó Istenhez küldött fohászainkkal segíthetünk soha nem látott lelkeknek bejutni Isten országába.
A kegyelem egyik nagy csodája, hogy minden más értelmet és értéket nyer itt a földön, mint amit az természetes szempontból jelentene. Kicsi munkánkkal is nagy missziókat tölthetünk be, mert az Úristen előtt egyedül az számit, hogy milyen lelkülettel végezzük azt. Mondjunk le a kacsalábon forgó csodákról és az úszó, foszló felhőkre épített lelkiéletről, mert különben csalódni fogunk. Az Úristen az utolsó ezredtörtig maga a Valósság. Ő csak valóságokra és valóságokat épít, de amit épít, az nagy alkotás. Alapokul azonban elfogadja az én kis értékeimet is. Ha valódiak, elfogadja azokat, mégha porszemek is.
Világtörvény, hogy porszemekből állnak a fölséges hegyóriások. Mindennapi szerény, kötelességeink lelkiismeretes, hűséges teljesítése ilyen hegyóriásokat alkotó fövény lehet az Úr kezében.
Az „ora et labora” jelleg Mária kultuszunkban is kifejeződik. Amikor társulati tradíciónkhoz híven a foglyokat kiváltó Mercedes Szűzanyát tiszteljük, benne munkánk pártfogóját látjuk, amikor pedig mint a Szentlélek jegyesét szeretjük, akkor ima-életünket hozzuk kapcsolatba az ő Szentlélektől áldott belső világával.
Gondoljunk arra sokszor, hogy ami a Társaság a maga egész mivoltában, annak kell lennie minden tagjának a maga egyedében. Ahogyan a Társaság imádkozó és dolgozó tagokból áll, ahogyan központjaiban állandó imádkozás folyik és amellett állandó forrásai a cselekvő erőknek, úgy kell minden egyes testvéren az imádkozva dolgozás jellegének kifejeződnie.

5. Családias szellem.

Társaságunk Szent Benedek atyánktól örökölte a családias szellemet is. Házainkban nem annyira az aszkézis fegyelme, mint inkább az otthon melege érvényesül. Keménységet úgyis eleget hoz a testvérek életébe a külső munka, az otthon pihentetni és üdíteni akar. 
Azt a gondolatot, hogy a szerzetes-közösség család legyen, szent Benedek atyánk az evangéliumból vette, mert az Úristen az emberiséget is úgy gondolta el, mint egy családot, amelynek atyja a jó Isten.
Aki a Társaságban nem tudja magában azt a szeretetet kialakítani, melynek a családtagokat el kell töltenie, az nem lesz boldog. Minden kis ridegség, szívtelenség megakadályozza a családi szeretet kialakulását bennünk, akiket a Szentlélek összefujt a világ minden részéről. Pedig, ha ez a szeretet megvan, erősebb lesz a kapcsolat, mely minket összetart, mint a vérségi kötelék. Nagy boldogságot ad, mert kiküzdött erény.
Szeretném, ha az én Társaságom ilyen család volna, szeretném, ha építeni tudnék ezen, szeretnék olyan lenni, akiről elmondhatják: „Örvendjen a te atyád és anyád, ki világra hozott téged”.
Aki nem szereti testvérét az elől a jó Isten eltakarja azt, hogy „mily édesek az Ő hajlékai”, vagyis a mi szerzetes családunk. Aki szeret, az megtapasztalja, hogy ez milyen kedves otthon, nemcsak tudni, de érezni is fogja, hogy „Uram jó nekünk itt lenni…” Ez az a nagyon jó, mely a mennyország előíze itt a földön.
Elsősorban az a fontos, hogy milyen gyermeke vagyok a Társaságnak – azután lehetek kiváló külső munkás. Kérdezzem magamtól: „Gyermek vagyok-e, testvér vagyok-e már valóban?
Ha igazán gyermeke vagyok szerzetescsaládomnak, érdekel minden távollevő testvérem munkája. Tudom, legalább térképről, hogy hol, merre vannak testvérek, mit dolgoznak, hogyan élnek.
Családias szellemünkhöz tartozik a tradíció, a társulati szokások őrzése, a kegyelet, az öreg testvérek tisztelete, szeretete.
Minden testvérnek „családépítőnek”, a családi boldogság megalapozójának kell lennie. Boldogságot pedig csak a szeretet adhat. 
Szeressük a családias életet, de ne igényeljük s főképpen ne építsük emberekre. Senkinek sem lehet törekvése emberszíveket magának lekötni. Aki szeretetet kap, örüljön neki, tudjon gyermek lenni, de ha nem adatik meg neki, akkor álljon be úgy az Úr napszámába, tudván, hogy „Isten egymaga elég”.
Mindenki tudjon kedves, meleg, hajlékony lenni, de ugyanúgy tudjon szilárd, kemény lenni és főképpen tudja az igényességet életéből kikapcsolni. Ez annyira nem illik egy szociális testvérre, mint az uszony a madárra. Finomaknak, mégis erőseknek kell lennünk, mint a szál fenyő. 
A közösségnek igen nagy kárára vannak azok az emberek, akik úgy tudnak hatni a többiekre, hogy szinte hipnotizálják őket és áldozataik szinte maguktól rohannak karjaikba. Jól vigyázzunk, amint valakivel ilyen összeköttetésbe kerülnénk, mert ott baj van. Lelki nyugtalanság, az érzelmi világ teljes lekötöttsége jár nyomában, mely a többiektől vonja el a testvéri szeretetet s elvonja az Úristentől a lelket. Féltékenykedéseket von maga után. Ha ezeket a tüneteket észleljük, tudhatjuk, hogy ez a kapcsolat rendetlen szeretetből ered, melynek gyökerei az érzékiségbe nyúlnak vissza.
Ne keressük mindig azokat, akiktől nem kell szenvednünk. Sokszor veszedelem az, ha olyan emberek kerülnek egymás mellé, akik egymás számára nem jelentenek terhet, mert ez könnyen rendetlen szeretetté fajulhat. Nagyon könnyű a kegyelmet megőrizni, ha egymástól szenvedünk, mert ezzel meg tudjuk őrizni az Úr Jézus iránti szeretetet. Ha valahol túlságosan nagy a harmónia, ott vállalni kell az önkéntes önmegtagadást.
Nekünk kimondhatatlan boldogoknak kell lennünk, hogy égi, kegyelmi családba születtünk, mégis keménységre van szükségünk, hogy ez számunkra áldás maradjon.
Szent Benedek a családiasságban nemcsak arra gondolt, ami az együttlétben szép, kedves, hanem annak keménységeire is. A családiasság tehát ilyen értelemben azt jelenti, hogy az elöljáró atyai szigorral megfenyítheti, aki erre rászolgált. Ha akarjuk a családiasságot, akkor áldozatosan fogadjuk el az elöljárót ilyen „római” értelemben, hogy azt Szent Benedek atyánk elgondolta és ne várjuk, hogy kényes, udvarias stílusban bánjék velünk.
Aki fenntartja a lélekegység kötelékét, azt el fogja tölteni az a lelkiség, amely már itt a földön mennyországot teremt számunkra.

II. Modern forma.

Társaságunk Isten-elgondolta hivatása modern formában jelenik meg.
Társadalmi reformokért dolgozva, nem hatalmi szóval elrendelt, de a lelkek megújulásával belülről kiindulva új világ úttörőivé kell lennünk. A megváltás szintjéről lecsúszott társadalomban folytatnunk kell Krisztus megváltói művét: a kereszténységnek diadalra juttatását.
Ezt a megtisztelő megbízatást tömegekre kiható központokban, nemcsak újszerű, de kórszerű eszközökkel és szellemi fegyverekkel küzdve, építő, pozitív erők latba vetésével kell megvalósítanunk.

Közéleti hivatás, úttörő készség.

A haladás az ember természetében rejlő ösztön. Mindig új eszközöket, megoldásokat keres. Állandó törekvése, hogy életét kellemesebbé tegye, hogy kultúrájának színvonalát emelje, tehát haladjon.
Ezen haladási vágy mellett még egy sajátossága mutatkozik, az, hogy folyton változtat. Nem tud ugyanazon módok, körülmények és külsőségek között maradni. Ennek kifejezése a divat is.
Az ember ezen két adottságából következik, hogy a tegnapnak és tegnapelőttnek eszközei, módjai, szokásai elavulnak, mert azoknak helyét újak töltik be. És aki ragaszkodik a régihez, az a maradiság színében jelenik meg, aki pedig a haladással és a változtatásokkal tart, az modern.
Ezt a fogalmat talán a „korszerű” kifejezéssel közelíthetjük meg leginkább. A korszerűség lehet közömbös, jó, vagy rossz. Sok ember éppen az utóbbi miatt nem akar vele lépést tartani. Azonban kétségtelen, hogy a haladott világ eszközei hasonlíthatatlan lehetőséget adnak a jó szolgálatában is. Éppen azért, aki nem rabja a régi formának, de hűséges a régi lényeghez, az éppen Isten és emberszeretettől indíttatva érzi kötelességének, hogy az új eszközöket és lehetőségeket bele állítsa a változatlan lényeg szolgálatába.
Társaságunk ezt akarja:
A régi szerzetes szellemet, a jó Istennek fogadalmas szeretetben való teljes odaadottságot, az abszolútnak érvényesítését a múlóval szemben, az örök célok szolgálatát önmagunk és embertársaink életében.
És mivel a jelen kor csak egy-két évtizeddel visszamenőleg is olyan eszközöket bocsát az ember rendelkezésére, melyek munkájának hatékonyságát megszázszorozzák, vagy annak ezerszeresére emelik, azért új eszközöket használ az egyetlen változatlannak szolgálatában.
De közömbös külsőségekben is követni akarja a mai embert, mert tudja, hogy az általánostól elütő szokások, viselet, életrend akadályt állít a világi ember és a szerzetes közé.
Éppen ezért életstílusunkban és munkaeszközeinkben együtt akarunk haladni a korral, egyrészt azért, hogy a mai ember a magáénak érezzen minket, másrészt azért, hogy felfokozzuk munkateljesítő képességeinket. 
Ez a modernség kifejeződik mindjárt abban, hogy a szociális testvérek otthonai sokkal inkább családi otthonok, sem mint zárdák. A testvérek maguk sokkal inkább világi külsőben megjelenő nők, sem mint apácák.
Életbeosztásunk is igazodván a külvilág beosztásához, megközelíti azt. Mi nem kelünk hajnalban és nem fekszünk alkonyatkor. Akinek este munkája van, az sokszor az éjfélt megközelítőleg tér nyugovóra és a reggelnek későbbi óráiban kel fel.
Azonkívül a lehetőség szerint olvasunk irodalmi könyveket, járunk hangversenyekre, színházba, moziba, részt veszünk világi rendezéseken, kirándulásokon. A nyarat üdülőhelyeken töltjük, munkánkból folyó útjainkra egyedül megyünk, sőt egyedül utazunk, magáncsaládokat látogatunk és vendégeket fogadunk. Figyelemmel kísérjük a világ menetét, az újság és rádió nyomán, stb.
Modernségünk kifejeződik abban is, hogy egyenruhánkban nem látunk lényeget, hanem stílusosságot, praktikusságot. Éppen azért adott esetekben világi ruhában jelenünk meg, sőt – külső testvérekről szólva – világi ruhában járunk. Ami ennél sokkal nehezebb, külső testvéreink nem is válnak ki világi viszonylataikból, és az évi 1 hónaptól eltekintve, nem élnek közösségben.
A korral való haladásunkat mutatja az is, hogy fenntartásunk főeszköze a munka és ez a munka nemcsak a házban folyó, vagy őstermelő gazdálkodó munka lehet, hanem bármilyen tisztességes kenyérkereset, melyet a mai élet nyújt mint lehetőséget. Így dolgozunk az élelmiszeriparban, a szállodaiparban, kereskedésben. Vannak műsoros rendezvényeink, de nem félünk a mozifronton való megjelenéstől sem.
A szociális munkatéren szervezünk, nagy közönségnek előadunk, nehézség nélkül odaállunk a megafon elé, több lap jelenik meg szerkesztésünkben, dolgoztatunk nemcsak a kis nyomdákban, hanem rotációs gépen, felolvasunk a rádióban. A távolságokat megrövidítjük autón, biciklivel vagy repülőgépen és csak rövid idő kérdése, hogy Társaságunk központjából rövidhullámú saját leadó továbbítsa a központból a földteke másik oldalán dolgozó testvérházakba a gondolatokat és vegye fel a testvérházaknak a legnagyobb távolból ideérkező Morse jeleit.
A munkateret illetően sem korlátozza a Társaság tagjait más, mint a becsületesség. Így tehát kifejthetik működésüket a köz- és államélet centrumaiban is. A legtávolabbról sem tilos városok közgyűlési termeiben, vagy országok parlamentjeiben dolgozniok. Éppen így működhetnek a politikai élet külső köreiben. Agitálhatnak, szervezhetnek, írhatnak az újságok hasábjain.
Ez az újszerűség nemcsak az eszközök és módok minőségében nyilatkozik meg. Társaságunk újszerű abban a gondolatban is, hogy jellegzetes hivatásának nem a karitatív munkát tartja. A karitatív munka számunkra csak eszköz arra, hogy általa az egyedet, tehát az életet megismerjük. De hivatásunkban jellegzetesnek és lényegesnek a mozgalmi, a közéleti és államéleti munkát ismertük fel.
Ebben a felismerésben az az új, hogy nem a szenvedő, a zátonyra jutott, letört és tehetetlen emberegyedek megsegítése áll szemünk előtt, hanem a megelőző munka, a tömegekre való hatás, a bajoknak törvényhozás útján való megakadályozása vagy gyógyítása, tömegek szellemi-lelki átalakítása, társadalmi reformok és belső megújulás szolgálata által egy egészen új krisztusi világ előkészítése, melyben minél kevesebb a hajótörött, tehetetlen elhagyott ember. Amennyiben volnának ilyenek, megsegítésük már az új államéleti rendszerben nyerne megoldást, a magánkaritászra pedig csak a lelkek egyedi szolgálata maradna.
Bármilyen szép és vonzó is egy ilyen nagyvonalú és haladó korszerűség, nem érne semmit és nem hozna áldást, ha nem kapcsolódnék a változatlan lelki élethez, ha nem táplálná lángoló istenszeretet és ha nem viselné magán a természetfölöttiség jelét.
Belső életünkben, tehát lelkiségünkben az Úrnak ugyanolyan alázatos szolgálóleányai szeretnénk lenni, mint a legelvonultabb, legaszketikusabb életet élő karmelita nővér. Tudjuk, hogy a technikai haladás minden eszközének alkalmazása, a legszédületesebb lehetőségek felhasználása, a legkihatóbb jogok alkalmazása sem ér semmit, ha nem találja bennük örömét isteni Jegyesünk és azért nem jár munkánk nyomában az Úristen áldása.
Gondolatunk új gondolat, még vérrel nincs megkeresztelve, – talán még az is hátra van. Ha elkövetkezik, ezen sem ütközünk meg. Értsük meg az evolúció törvényét, hogy az új gondolatok Kálváriára jutnak, de onnan egészen biztosan feltámadnak. Csak azok a gondolatok nem, amelyeknek képviselői megfutamodnak a keresztrefeszítés elől.
Tudatosítsuk magunkban Társaságunk hivatását. Kérjük, hogy tegyen velünk az Úr, amit akar, csak el ne vegye tőlünk azt a bizonyosságot, hogy Társaságunknak ez a hivatása. Érezzük a lelkünkben és őrizzük a legdrágábbat, amit az Úristen adhat, a biztonságot, a titokzatos kegyelem vonzását, amely megmutatja: erre van a te utad. Kérjük ezt a nagy kegyelmet. Ha ez megvan, minden más mellékes. Akkor minden nehézséget ki tudunk állni, bele kapcsolódunk a lényegbe, ami az Úristen kegyelme és a mi hivatásunk, amit soha el ne vegyen tőlünk a jó Isten.

III. Szentlelkes élet.

Gondviselésszerű, hogy Társaságunk szent Benedek szellemi családjába kapcsolódhatott be. De még ennél is nagyobb dolog, hogy lelkiéletünket a Szentlélek kultusz oly mélyen átjárja. Enélkül már el sem tudnók képzelni azt. 
A Szentlélek Úristen különösebb tiszteletét csak gyökerében hoztuk a Missziótársulatból, ahol az még távolról sem bontakozott ki. De ragaszkodunk hozzá, mivel kezdettől fogva hangoztatta ezt a Missziótársulat. 
Amikor azonban éveken át annyit foglalkoztunk a harmadik isteni Személy titokzatos lényével, csodálatos működésével és amikor mindig mélyebb és mélyebb lett bennünk a vágy, hogy elszakíthatatlanul hozzá kapcsolódjunk, akkor ébredtünk rá, hogy hivatásunkat, szellemünk kibontakozását, munkaprogramunk valóraváltását nélküle el sem képzelhetjük és így öltött egész határozott alakot az, amit a szentlelkes élet fogalmán értünk.

1. Kegyelemtől éltetett lelkiség.

A kegyelem isteni erő, melyet a Szentlélek azért ad, hogy természeti színvonalunkon felülemelkedve istengyermekké lehessünk és értelmünket és akaratunkat meghaladó módon gondolkozhassunk és cselekedhessünk. A megszentelő kegyelem jel a lelkünkön, mely kedvessé tesz minket mennyei Atyánk előtt. A kegyelem tehát, mint neve is mutatja, nem tartozik lényegesen emberi mivoltunkhoz és azért méltatlanságunk esetén el is veszthetjük. Megtartása azonban kimondhatatlanul döntő, mert nélküle nem lehetünk kedvesek a jó Isten előtt, nem végezhetünk örök értékű munkát, sőt nem is üdvözülhetünk. 
Kegyelem nélkül tehát nem lehetünk keresztények. De kétszeresen lehetetlen nélküle szerzetesi hivatásos életet élni. A keresztény általában véve köteles az Úristentől törvényre emelt természeti erkölcs törvényeit szem előtt tartani és adott esetekben természetfölötti világszemléletének megfelelő cselekedetekre, áldozatokra készen lenni. A szerzetesnek ezen felül életének minden mozzanatában természetfelettinek kell lennie, vagyis nála a természetfeletti lesz természetessé. Neki szünet nélkül mindig kegyelmi módon kell élnie, gondolkoznia és cselekednie. 
Első pillanatra talán nem világos az a megkülönböztetés, amely a világi keresztény és a szerzetes keresztény életbeállítása közt jelentkezik, mert hisz végeredményben minden kereszténynek természetfölötti módon kell gondolkodnia. Csakhogy a világi kereszténynél a természeti jogokkal való élés nem mond ellent az isteni akaratnak, tehát teljesen bekapcsolódik megfelelő szándék esetén a természetfölöttibe. A világi keresztény nemcsak, hogy nem vétkezik, hanem isteni akaratot teljesít mikor családot alapít, a tulajdonjoggal él, akaratát érvényesíti. A szerzetes mindezeket a jogokat felajánlotta az Úristennek és így kiemelte lábai alól a természeti talajt. így áll elő a szükségesség, hogy minden pillanatban, életének egész folyamán a természeti törvények helyébe lépő természetfölötti törvények értelmében és szellemében cselekedjék.
Kegyelem nélkül világi keresztények sem lehetünk, annál kevésbé szerzetesek. Ez olyan lehetetlen, mint szárnyak nélkül repülni.
A fogadalmas csak akkor emelkedhetik a Krisztus-jegyesi hivatás és az ebből folyó természetfölötti állapot magaslatára, ha állandóvá lett benne, második természetévé vált a kegyelemtől éltetett lelkiség. 
Ezt nem értékelhetjük kellőleg, nem lehetünk érte elég hálásak, nem szíthatjuk fel kellőleg az utána való vágyat, nem feszíthetjük eléggé erőnket, hogy ezt a kimondhatatlan drága kincset megőrizzük.
Gondoljunk rá sokszor, hogy a kegyelem rendkívül érzékeny, királyi, isteni eredetű tényező. Tompaság, értetlenség, közömbösség, lanyhaság, hűtlenség, hálátlanság, nemesség hiánya, közönségesség, földiesség, fázósan érintik és ha többször kap ilyen érintést, a megbántottság foka szerint többé-kevésbé elvonul. Ebből következnek a hanyatlások, az örömnek és az üdeségnek fogyatékossága, a lelki öregedés és végeredményben a legszörnyűbb, ami embert a földön érheti: a hivatásvesztés.
Ahogy a kegyelem az emberi lelket a természeti színvonalról átemeli természetfölöttire, ugyanúgy emeli át a múló munkának értékét az el nem múlóba, az örök értékek sorába. A kegyelmi élet rendjében munkánkon nemcsak emberi jegy marad, hanem arra isteni fémjelzés is kerül és ez a fémjelzés emeli ki az elmúlásból. Milyen szomorú lenne, ha hosszú életem végén az Úristen csak „sóhajtva” tenné rá munkámra – emberi hasonlattal szólva – az örök pecsétet.
Nagyszó olyan emberré kidolgozni magamat, kinek jellegzetessége a lelkiség. Még nagyobb szó, hogy ezt a lelkiséget kegyelem éltesse. De a Szentlélek Társaságának tagja lévén, ez még inkább kötelez.
Pusztán értelmi meggondolás nem világít rá belső világunk összes területeire. Sokkal nagyobb kör az, melynek áttekintésére és felfogására kegyelemre van szükségünk. Szoktassuk magunkat ahhoz, hogy lelkünkre figyeljünk, szellemi hallószervünket hajtsuk mintegy szívünkre, hogy hallhassuk amit az Úristen lelkünk mélyén mond. A léleknek ez a hallási képessége nagyon kifinomodhatik, ha az ember tisztelettel figyel a belső hangra és megszoktatja magát ahhoz, hogy a megismerésnek ezen szent forrásából merítsen.
Tehát hálásan, hűségesen, aggódva, bensőségesen kell fogadnunk a kegyelmi indításokat és sohasem szabad megtagadnunk amit az kérő, sürgető vagy parancsoló formában kíván.
Sajátszerű hivatásunknak is csak akkor fogunk eleget tenni, ha ez az átlelkesedés megtörténik bennünk. Akkor fogunk tudni az így nyert világosság, találékonyság, gondolatgazdagság, hajlékonyság és acélosság birtokában szerencsés úttörők lenni. Akkor fogjuk tudni elkerülni a modernség árnyoldalait, szélsőségeit és tévedéseit. Ezen mindig új és mindig haladó programhoz mintegy kegyelmi záporokra van szükségünk.
A jó Isten lelke fiatal. Szereti a gyermekded, üde alkalmazkodó tisztelettel teljes és alázatos lelkeket. Keresi azonban az üde pázsitot, a virágszirmokat, ahova kegyelmének harmata lehullhat. Még ha egyszerű mezei virágszirmot is, csak a száraz avart és a cserepes földet nem szereti. Természetes kicsiny emberi képességeinket méreteiben, sajátosságában és természetében is felülmúló munkaprogramunknak tehát csak akkor fogunk tudni eleget tenni, ha kegyelmi emberekké válunk.
Áldj meg minket Uram, hogy mindig jobban szerethessünk!, Áldj meg minket, hogy frissen, kedvesen és fiatalos lélekkel hordozhassuk kegyelmedet és annak segítségével a békesség szellemében úttörői lehessünk a társadalomban a Te új világodnak.

2. Természetfölöttiség.

A természetfölöttiség az istengyermekségnek vagy ezen túl az istenjegyességnek emberi természetet felülmúló felsőbbrendű állapota, melyet a Szentlélek kegyelme teremt meg a lélekben, de az embernek a kegyelemmel együtt kell működnie, állandósága felett őrködnie, magában az istengyermekhez és istenjegyeshez illő gondolkodásmódot és magatartást erénnyé tennie és a természetfölöttiségre való kötelezettségét tudatosítania.
A lelket erre a kegyelmi állapotra, annak befogadására és hordozására elő kell készíteni. A rádió sem fogja fel a hullámokat, ha nincs belső szerkezete, ha azt a szerkezetet nem kapcsolják össze földvezetékkel, vagy nem adnak bele villamos áramot.
A testet is fejleszteni kell ahhoz, hogy a kegyelmi életet hordozó léleknek eszköze legyen és ne ellensége; amely testet a lélek szolgálatára nem gyakoroltak, amelynek túltengését megengedték, az ellent-álló, renyhe, sőt támadó lesz. Az ilyen testben béklyókban él csak a lélek, sorvad, kimondhatatlanul finom, érzékeny felvevő szervei nem fejlődhetnek ki. 
A természetfölöttiség érvényre jutásának az is akadálya, hogyha az eredeti bűn következtében lelkünkben borul fel a rend. Ez bekövetkezik, ha téves fogalmakat ápolunk, ha hibás értékrangsort állítunk fel, ha cselekedeteinknél nem az értelmet, hanem az érzelmet követjük. Zűrzavarban, logikátlanságban, rendetlenségben nem érzi magát otthon a kegyelem. Még kevésbé vesz lakóhelyet olyan lélekben, mely magát csalja azért, hogy önakaratát követhesse, amelyik mindenféle álérveket talál ki saját eljárásának igazolására, amelyik ellent-áll a világosságnak, nehogy látnia kelljen. 
Rendezett lelkiállapot feltétele a természetfölöttiségnek, így a lélek mindig megtalálja a helyes eligazodást, de ha ez hiányzik, semmit sem használ értelem és tanultság, mert akkor az okos és kipallérozott koponya csak arra jó, hogy annál több görbe utat találjon gazdájának és annál több igazoló paragrafust gyártson a görbe utak helybenhagyására.
A kegyelmi világot puszta értelmünkkel csak részben és csak elméletileg tudjuk felfogni; az értelem csak ismereteket közvetít. Az Úristen országába pedig csak átéléssel juthatunk el. Természetfölötti tudást puszta akarással sem sajátíthatok el. A kegyelmi világot és annak ismereteit maga az Úr Isten eszközli és mi csak annyiban működhetünk közre, hogy magunkat annak befogadására alkalmassá tesszük, vagy pedig akadályt gördítünk elé.
Azt is jól meg kell jegyeznünk, hogy a lényegünkhöz nem tartozó és kegyelmi alapon birtokunkba jutott természetfölöttiség méltatlanságunk és hűtlenségünk esetén fogyatkozik. A lélek sápadni, vérszegényedni, erőtlenedni kezd és ki is halhat belőle a kegyelem s ha ez bekövetkezik, a természetfölötti átélés is kihal. Mindaz, amit az ember a kegyelem állapotában világosan, könnyedén és boldogítóan átélt, látott, tudott, számára megszűnik élni, távolba kerül és az ilyen lélek siet azt mondani, hogy tévedett azokban, amiket látott, tudott és átélt.
A természetes ismeret nem függ az ember erkölcsi állapotától. Materiális tudása egyformán létrejön és megmarad, bármilyen rossz. Lelkiállapotától függetlenül mindig egyformán fogja tudni, hogy háromszor három az kilenc, vagy azt, hogy Olaszország fővárosa Róma, stb. Természetfölöttiségre és természetfölötti ismeretekre azonban a lélek csak a kegyelem által juthat, azonban a lélek csak a kegyelem által juthat, azoknak felfogó alanya maga a lélek. Éppen ebből következik, hogy a jóakaratú, az Istent szerető, az önzetlen, az igaz lélek olyan könnyen kap lelki átéléseket és átértéseket. Ez a világos tudás azonban igen könnyen el is halványodik, amint a lélekben megszűnnek annak feltételei.
Mivel tehát természetfölötti életet magunkban létrehozni, a természetfölöttiekre vonatkozót megérteni emberi eszközökkel nem lehet, azért kell magunkat erre alkalmassá tenni, az akadályokat az útból eltávolítani, magunkban utána a vágyat felindítani és kérni a kegyelmek Adóját, kegyeskedjék bennünket az embergyermeki állapotból az istengyermekibe átvinni.
A megszentelő malasztot, vagyis a természetfölöttiséget minden bűn, sőt gyarlóság gyengíti. De vannak egyes bűnök, amelyek jobban ártanak neki, mint mások. Pl. a szelesség, a könnyelműség, a szétszórtság nem árt neki úgy mint az irigység. A természetes együttérzésből folyó, mondjuk pazarlás, szertelenség nem öldökli úgy, mint a jellemtelenség, kétszínűség és főleg a rosszakarat, a gyűlölet, a bosszúvágy. Aki engedi, hogy a gyengeségek és a bűnök gyakran földre terítsék, kivált aki lelke fölött hatalmat enged a bűnnek, a rossznak, az ne csodálkozzék, ha lezuhan a természeti ember színvonalára, vagy az alá, az értse meg, hogy hiába zuhog rá a kegyelem esője, hiába cikáznak körülötte kegyelmi villanások, sem meglátni, sem meghallani, sem felfogni, sem érteni nem tudja őket. 
Amikor lelkünk vágyát követve, istenközelségre törekszünk, akkor nagyon fontos megértenünk ennek a küzdelemnek különféle okait, mert csak ezek árán juthatunk el az ígéret földjére. Foglalkozzunk most behatóan avval az akadállyal, mely nem folyik a bűnből, hanem egy olyan törvényből, mely az egész létben érvényesül, a fizikai világban is, és amelyet az ellentmondások törvényének nevezhetünk. A természetfölöttiség útját is ilyen ellentmondásokkal hintette tele a Teremtő akarata. Elmélkedjük át kissé ezt a tényt, nehogy folyton megütközzünk, amikor természetfölötti céljaink felé törekedve, akadályozó erejükkel találjuk szembe magunkat.
A Teremtő elválaszthatatlanul összekapcsolta bennünk a kötött törvények alatt álló öntudatlan, személytelen, ösztönös, halandó testet és a szabad akarattal rendelkező, tudatos, személyiséget jelentő, akarati elhatározásokra képes, halhatatlan lelket. Az egyiknek egész más a világa, mint a másiknak. Az egyik egészen más parancsokat, tilalmakat és törvényeket kapott, mint a másik. Ezek a törvények ellentmondanak egymásnak. Mást akar a test és mást akar a lélek.
Istengyermekségre, sőt istenjegyességre hivattunk. Ugyanakkor emberek vagyunk, akik természetvoltunk szerint vágyunk élni. Ösztönökkel, hajlamokkal tele szív, test és idegrendszer is vagyunk. Vonzódunk a természetihez, a családi élethez, a birtokláshoz, ragaszkodunk akaratunkhoz. Viszont beállíttattunk az istenjegyesség viszonylatába, miért is le kell mondanunk a családi életről; az istenjegyesség magával hozza az önakarat átadását, habár mindennél jobban érvényesíteni szeretnénk azt; a birtokunkba jutott legnagyobb kincs: az isteni Jegyes kedvéért semmibe kell vennünk minden földi értéket, holott a múló értékek birtoklása utáni vágy minduntalan felébred bennünk.
Vagy gondoljuk át azt a törvényt, melyet az Úr Jézus így fejezett ki: „Ha a búzaszem meg nem hal, nem lesz élete. Ha pedig meghal, százszoros termést hoz”. Tehát az isteni akarat az önmagának való meghalás árán adja meg az életet, mely után egész énünkkel vágyunk. De belénk oltotta a haláltól való irtózást, amely halált pedig el kell fogadnunk ahhoz, hogy élhessünk. És ezért földi vándorlásunk idején kapaszkodunk az életbe, mely számunkra halált jelent és újra és újra megkíséreljük magunkat átadni a halálnak azért, hogy élhessünk. Sokszor azt hisszük, hogy befejeztük a küzdelmet és az áldozat végérvényesen ott van az oltáron. De mikor arra kerül a sor, hogy ténylegesen feláldoztassunk, hányszor lesz üres az oltár, mert levetette magát az áldozat, hogy ne kelljen meghalnia és ezért nem tudjuk az élet teljességét elérni.
Valóban az Úristen gondolatai nem a mi gondolataink. Sokszor szinte észbontó számunkra annak felfoghatatlansága, hogy Teremtőnk miért állított bele olyan létbe, mely tele van ellentmondásokkal: minden célkitűzés előtt sok akadály, minden paranccsal szemben ellentétes ösztön, lényünk egész valójában más régióból való mint az a lét, melyre hivatva vagyunk. Egész életünkben azt kell tennünk, amit nem akarunk. Vágyaink kötelességekkel vívnak, – emberi természetünk természetfölötti énünk ellen küzd.
Mindennek értelme egyszer világossá lesz előttünk az örök életben. Itt lenn a földön csak akkor jutunk ezek között nyugvó pontra, ha megrendülten, megsemmisülten és készségesen, meggyőződéssel és szeretettel eltelve ezt tudjuk mondani: Uram, semmit sem értek, de Tied vagyok. Tégy velem amit akarsz. Ekkor kezd a lélek alkalmassá válni arra, hogy az Úristen dolgozni kezdjen benne és valósítsa természeti mivoltában a természetfölöttibe való átalakulás színeváltozását. 
Az érteni akarással tehát akadályozzuk a természetfölöttibe való felemeltetés folyamatát. Egyet azonban megérthetünk: azt, hogy mi az Úristent és az ő gondolatait meg nem érthetjük. Ő végtelen, mi végesek. Ő az örökkévalóságban van, mi pedig az úgynevezett időben járunk. Ő mindentudó, mi korlátoltak. Ő mindenható, mi többé-kevésbé tehetetlenek. Az Úristen mérlege abszolút, a mienk viszonylagos. Az Úristennek velünk szemben célja a mi megszentelődésünk, – mi ezer apró részletcél közt vergődünk. Ő a mennyországot szánta nekünk, mi pedig a földet öleljük át. Ő magát akarja nekünk osztályrészünkül átadni, mi pedig lim-lomot szorítunk magunkhoz.
Lelkünknek megszentelődése és az Úristenhez való eljutása csak az Úristennek és az embernek összefogott munkájával valósulhat meg. Könnyen elképzelhető ennek az együttműködésnek menete. Milyen nehezen dolgozik már együtt a test és a lélek. Mennyivel nehezebb a végtelennek a végessel, a szentségnek a gyarlósággal, a mindentudónak a korlátozottal való együttműködése!
Testem, lelkem, képességeim, vágyaim, körülményeim, viszonylataim mind csak eszközök az Úristen kezében az én örök rendeltetésem szolgálatára. Fúr, farag, vág, operál velük. Megfoszt tőlük. Sújt velük. Boldogít, vagy szenvedtet, ahogyan az az abszolút cél szempontjából szükséges. És mi ezt folytonos könnyekkel, sóhajokkal és jajjal kísérjük. Minden fájdalmat okoz nekünk. De az Úristen tudja, hogy lelkünk a szenvedés nélkül olyan mint a gőz, mely fajsúlytalan, erőtlen és szétfoszlik a levegőben. És azért jön, összeszorítja a lelket, terheket rak rá, és ezen nyomás alatt egyszerre erők támadnak benne, melyek mozgásba, fénybe, hőbe, alkotásba mennek át. Az évezredek előtt élt fák is régen elporladtak volna, ha szörnyű természeti rengések össze nem préselik. És minél nagyobb fokú nyomás alatt szenvedtek, annál nagyobb hőegységet és energiát magába foglaló szénné alakultak és amelyikük a legnagyobb zúzódást szenvedte, abból villogó, szikrázó gyémánt lett. És királynők hordják a fejüket ékesítő diadémban és királyok koronájukban.
Nehéz a természetfölöttiség útja. Nehéz, de nagyon szép. A fizikai világban is csak atomrombolással lehet az alacsonyabb rendűből értékesebbet kihozni. így alakul át az értéktelen fém is arannyá, hát még mennyi terheltetés, törés, zúzás, égetés szükséges ahhoz, hogy az ember-gyermek istengyermekévé váljék. És ha ez az átalakulás kevesebbel nem sikerül, akkor az Úristen több és több energiát fejt ki, csakhogy célját elérje. Sokszor mintegy birokra kél a tiltakozó, ellenkező, rugdalódzó szegény lélekkel. A jó Isten sokáig küzd, sokáig nem adja fel a harcot, de ha valaki folyton félrelöki operáló kezét, ha egyre nyafog, siránkozik, akkor végre is nem bántja többé. Az ilyen ember azt fogja látni talán, hogy a nélkülözést jó sors váltotta fel, keresztjei lehullottak válláról, élete kényelmessé és kellemessé lett, de lelke tökéletlen marad, mert elmaradt a szükséges operáció. 
Az isteni Pedagógus módszerei közé tartozik az is, hogy gyatraságunkat, hitványságunkat, befejezetlenségünket csak fokról-fokra mutatja meg nekünk. Sokszor pedig haladásunkat vonja ki tudatunkból. Evvel ellentétben némelykor lelki rádiumsugarakkal dolgozik. A fizikai rádiumsugarakró1 tudnunk kell, hogy másodpercenként 1,800.000 kilométert tesznek meg. Ha az Úristen akarja, még erre a másodpercre sincs szüksége ahhoz, hogy átalakítson minket. Boldog ember, aki egészen átadja magát neki, hogy tegyen vele amit akar. 
Klug a Tiefen der Seele c. könyvében egy kézzelfogható hasonlattal magyarázza meg azt a sötétséget és tehetetlenséget, melyben a földön vagyunk. Földi állapotunkat örökkévalósági létünkhöz képest ahhoz az állapothoz hasonlítja, melyben születésünk előtt az anyaméhben voltunk. Ott is sötétség vett körül. Nem volt meg a mozgási szabadságunk, vakok voltunk és nem sejtettünk semmit az Úristennek gyönyörű földi világából. Ugyanígy alakulunk a jövendő örök élet számára. Sötétben élünk, mert nem értünk. Törvényeknek rabjai vagyunk, mert nem tehetjük amit akarnánk. Értelmünk fejletlen, mert sejteni sem tudjuk azt a létet, melyet szem nem látott és fül nem hallott. Annak az isteni munkának, melynek célja a mi kialakításunk, alkalmassá-tételünk és végső boldogításunk, a földön összes mozdulatai, ténykedései, intézkedései csak úgy látszanak, mint ahogy a legszebb kézimunkának öltései és színei a kézimunka balfelén. Az Úristen részéről csak a kegyelem ereje, a magunk részéről csak a szeretet bizalma képesít ezen misztikus folyamat látására, amikoris szemeink megnyílnak, látni kezdünk és Mózessel a földre borulva azt mondjuk: "Rettenetes ez a hely!" Az Úristen van itt és akaratom ellen küszködve készít el engemet a másik élet magasztosságára. 
Nem másért vagyunk a földön, csak azért, hogy végre hordozni képesüljünk a természetfölötti világot, – életet és magát az Úristent. Ez az élet lényege és értelme. Ha félreértjük és eltévesztjük azt, ami miatt itt vagyunk, akkor „mit használ nekünk, ha az egész világot is megnyertük!” 
Az Úristen csak az örök célokat nézi. Akárhány életet alkotó-erejének teljében, középen metsz ketté. A legnagyszerűbb alkotás, a legátfogóbb munka is az Úristen. előtt csak foglalkozás, időtöltés míg lelkünk megszentelődik. Munkánk abszolút értékét csak a szeretet adja meg, mellyel azt végeztük, de maga a munka – legyen az bármilyen nagyszerű – az Úristen előtt csak „játék”. Ha ezt tudatosítjuk, helyesen fogjuk fel a munka értelmét. Nem leszünk többé izgatottak és ha sikertelenségek érnek, békénk nem borul fel. 
Az Úristen többnyire „névtelenül” vagy, „álruhában” dolgozik. 
Névtelenül: olyan csendben, hogy szinte nem is vesszük észre. Hiszen a megszentelő kegyelem annyira magasrendű, hogy önmagában nem érzékelhetjük, hanem csak, eredményeiben, amilyenek a Szentlélek gyümölcsei: „a szeretet, öröm, békesség, türelem, nyájasság, jóság, hosszútűrés, szelídség, hit, szerénység, megtartóztatás, tisztaság". (Gal. 5,22-24.) 
Álruhában: emberek, körülmények, történések, viszontagságok, belső adottságok, sikerek, sikertelenségek, gazdagodás, elszegényedés, egészség, betegség, stb. leple alatt. 
Valójában nem az történik az emberrel, ami körülötte történik. Mindaz csak látszat. A dolgok természetes folyamata, hogy a jó Isten mindent feldolgoz, mire az a lélekhez jut és akkor már egészen más a neve. Meg is mondja a titkot Szent Pál: „Az Istent szeretőknek minden javukra válik.” Tehát aki szereti a jó Istent, azt egy csodálatos erő választja el a külső dolgoktól; abban minden mézzé lesz.
Hogy itt a, földön olyan sok nyelv van, az csendes tükrözése annak, hogy az Úr Isten annyiféleképpen „beszél” ahányféle ember van: mindenkivel egyénileg, a saját „nyelvén”.
Mindenben ő alakít minket, de csak akkor, ha magunkat neki átadjuk.
Mondjuk el magunknak sokszor, nagyon sokszor, hogy ezért vagyunk a földön. Hogy készületi időben állunk. Lelki képességeinknek, szerveinknek ki kell alakulniuk, hogy aztán az örök élet és örök boldogság hordozói lehessünk. 
Az Úristen tudja mikor és melyik próbára, nehézségre van szükségünk. Nem szenvedtet többet mint amennyi szükséges. Azt is megteheti, hogy ugyanazon körülmények, ugyanazon emberek, akik eddig keresztet jelentettek számunkra, egyszerre örömünkké és áldásunkká lesznek, mert ha az Úristen azt akarja, hogy vége legyen a próbának, vége van. A természetfölöttiség mérlegén kell tehát latba vetni a fájó és boldogító do1gokat – az isteni akarat lépcsőjén jönnek és az isteni Mester skáláján játszanak. 
A természetfeletti ember boldogsága, hogy még ördög-pokol is az ö örök üdvösségét szolgálja, ha az isteni akarattal ellentétben ő ezt meg nem hiusítja. 
A természetfeletti élet legnagyobb áldása, hogy általa az Úristen csodálatosan közel engedi magához a lelket. Amikor ezt átéljük, akkor nagyon mellékessé válik számunkra, hogy mások mit mondanak rólunk, hogyan bánnak velünk, hogy szeretnek, elismernek-e, vagy sem. Csak egy lesz fontos számunkra: az Úristen és a lelkünk közötti bensőséges kapcsolat. 
A lélek törvénye, hogy nem szeret egyedül lenni. De ha az Úristen vele van, megszereti az egyedüllétet, akkor már nem kapaszkodik más kapcsolatok után. Nem jelentkezik benne többé a féltékenykedések kínzó állapota, észre sem veszi többé, hogy másokat jobban szeretnek, vagy kitüntetnek. S ha észre is veszi, többé ezek öt nem érintik, mert ennél sokkal többet bír lelkében. A versengések, méltatlankodások, letörések, csalódások viharai mélyen lábai alá kerülnek, úgy mint nagyon magas hegyek alá a felhők. 
Ez az átélés harmóniát, békességet, otthont jelent. Jelenti, hogy az Úristen egyedül boldogító központja lett életűnknek. Boldogíthat fényes csillagként sokminden, de életünk napja Ő lesz.

3. A Szentlélek hét ajándéka.

Ahhoz, hogy istengyermekekké legyünk és üdvözüljünk, feltétlen szükségünk van a kegyelemre. De az Úristen nem elégszik meg a pusztán szükségessel, az Ő stílusa a bőkezűség, sőt a pazarlás. A Szentlélek Úristen is, miután kegyelmeivel biztosított minket, ugyanúgy tesz mint az édesanya, mikor gyermekét felöltöztette, még azon gondolkozik, hogy mivel szépíthetné a tiszta ünneplő ruhát, hova tehetne rá egy szalagcsokrot, valami díszt, ékszert is tesz a gyermek nyakába, gyűrűt húz ujjára. 
A Szentlélek Úristen is ellát minket ilyen nem okvetlenül szükséges díszekkel és értékekkel, melyek lelkivilágunkat hasonlíthatatlanul gazdaggá és széppé teszik. Ezek az ő díszei, szeretete túláradásának jelei; az Ő ajándékai. Lényegük abban áll, hogy felfokozott képességet adnak az embernek arra, hogy a természetfölötti világban eligazodjék, annak törvényeit, szépségét átértse, az erényeket az átértéssel és átéléssel járó lelkesség lendületében könnyebben gyakorolja, és azokat magában elmélyítse. 
A hét ajándék a jó Istenre, az Ő világára vonatkozó ismereteinket világosakká, biztosakká, örömteljesekké és erőt sugárzókká teszi és ha nagyfokban vannak meg, akkor az emberi képességeket felülhaladókká, rendkívüliekké fokozza. A hét ajándék birtokában látjuk, hogy milyen gyönyörű a lelkiélet, milyen boldogító és hogy a természetfölöttiség magaslatában való „lebegés” nem szédítő, hanem ugyanolyan biztos érzés, mint amennyire szédülés nélkül a madár hasítja a levegőeget, mivel szárnya van. 
A természetes képesség és az ajándék között tehát fokozati különbség van, de ez a különbség nagy. Olyan mint a tízéves gyermeknek primitívvonalú rajza és egy ihletett művésznek képalkotása közötti különbség. 
A Szentlélek egyes ajándékainak mibenlétét a hittudósok nem egészen egyformán magyarázzák. Mi P. Meschler S. J. könyvét vesszük alapul, melynek címe: A Szentlélek Úristen. A reggeli imánkba foglalt könyörgések is az ö könyvéből vett értelmezéssel egyeznek.
1. Az értelem ajándéka arra képesít, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat könnyen és tévedés nélkül értsük meg. Sőt ezen túl finom érzéket ad az Egyház szelleme iránt. 
Ez az ajándék a hitnek isteni erényét erősíti bennünk. Erre nagy szükség van a mi munkánkban, mert életünk nem sablonok közt folyik. Mindenki szabadon mozog a maga munkaterületén, ahol adott esetekben találkozunk katolikus vagy katolikusellenes tényekkel. Ezekből a tényekből kell kielemeznünk a bennük kifejeződő törvényességet vagy hitellenességet. Nagy baj, ha valaki ezt nem tudja megtenni. Az események belső szelleme sokszor nagyon rejtett és ha értelmileg nem tudjuk azt kielemezni, akkor eligazít minket az értelem ajándékára támaszkodó katolikus érzék. 
Ezen ajándékért így imádkozunk: értelem Lelke tárd fel előttem a kinyilatkoztatott igazságok értelmét, adj érzéket az Egyház szelleme iránt és őrizz meg a hitben való eltévelyedéstől. 
2. A tudomány ajándéka nemcsak megkönnyíti a kinyilatkoztatott igazságok megértését, de abban segít, hogy a hitigazságokat a maguk rendszerében, összefüggésében, egészében áttekinthessük. Képesít  arra, hogy indokolni tudjuk mit miért kell hinnünk és így meg tudjuk védeni az igazságot és meg tudjuk cáfolni a tévedést. 
Evvel hitünk tudományos alapot, jelleget nyer.
Tudunk a hit világában előre és visszakövetkeztetni. A végső következtetéseket is nagy biztonsággal tudjuk levonni. Világosan látjuk, hogy végeredményben csakis az Úristené lehet a győzelem és vele együtt a jóság, az igazság és a jó emberek is győzelemre jutnak. 
Ez az ajándék a reménynek isteni erényét erősíti bennünk. 
Akiben ilyen kegyelmi remény él, az az események súlyos fordulatai közt sem veszti el fejét, rendületlenül bízik a hűséges Istenben és béke veszi körül.
Ezért az ajándékért így imádkozhatunk: Tudomány Lelke, mélyítsd el bennem a megismerést, hogy tudjam mit miért kell hinnem, az Úr igazságait hirdetni is tudjam és megvédhessem támadások ellen. Erősítsd meg bennem az isteni reményt.
3. A Bölcsesség ajándéka a lélek tekintetét egyenesen az Úristenre irányítja és arra képesíti az embert, hogy nemcsak igazságait, hanem őt magát is minél mélyebben felfogja és megismerje. Ez a felséges ismeret a lelket a minden jóság és szépség valóságához fűzi, a bűnnel szemben immunizálja és szeretetét lángolóvá teszi. 
A Bölcsesség ajándéka a szeretetnek Isteni erényét erősíti.
Ez a szent szeretet ellentéte a bünnek. Ez magyarázza meg a bűnnel szemben lehetséges pozitív küzdési módot, vagy azt, hogyha minél jobban szeretjük az Úristent, annál jobban irtózunk a rossztól, a bűntől. A bölcsesség ajándékának birtokában a lélek mintegy rabjává lett az isteni szépségnek és többé nem az az állapot van a lelkében, hogy „nem szabad” vétkezni, hanem az, hogy „nem akar”, „nem tud” vétkezni. Ha az isteni szeretetnek így rabjaivá leszünk és megtapasztaljuk (sapere), hogy milyen édes az Úr, akkor részesévé leszünk az Ő szabadságának.
Ha ezt az ajándékot bírja a lélek, állásfoglalásainál a jó Istenből indul ki és a múló dolgokat az örökkévalókhoz, a viszonylagosakat az abszolúthoz méri. Így vezet el az átélt istenszeretet az alkalmazott bölcsességhez. 
Ezért az ajándékért így imádkozhatom: 
Bölcsesség Lelke, engedd sugárzatod fényében szemlélnem a felséges Istent. Szakíts el a végtelen jóság szeretete által a bűntől. Képesíts arra, hogy Istenben mérlegeljek minden földi történést és értéket. 
Bölcsesség Lelke, gyújtsd fel szeretetemet. 
4. A Jámborság ajándéka, a gyakorlati hitéletre vonatkozó ajándék. Nem azt az erkölcsi erényt kell rajta érteni, melynek birtokában valaki buzgón és sokat imádkozik. Bár ez is következik belőle. Ennek az ajándéknak birtokában a lélek világosan látja „a jó Isten kezét és lábnyomát” (Meschler). Érzi, hogy a Gondviselés vigyáz reá és a mennyei Atya kézen fogva vezeti.
A Jámborság ajándékának birtokában az ember látja, hogy mindnyájan egy Atyának vagyunk gyermekei, hogy az egész emberiség egy nagy család és átéli a testvériség boldogító voltát. Ez az ajándék a szerető lélekben a gyermeki vonás. Távol tartja tőle az önemésztést, a fontoskodást, a felborulást, kedves egyszerűséget alakít ki benne és a rosszal szemben sem engedi cinikussá válni, azaz elöregedni. A Jámborság birtokában a lélek arcán kiverődnek az istengyermekség vonásai. 
Így imádkozhatunk érte: 
"Jámborság lelke, nyisd meg szememet, hogy lássam mennyei Atyám gondviselését, képesíts annak átélésére, hogy mindnyájan testvérek vagyunk, nagy családot alkotunk és tagjai vagyunk a szentek közösségének. 
5. Az Istenfélelem ajándéka az igazságos és végtelen felséges Istent láttatja. Megérteti velünk, hogy az erkölcsi törvények kérlelhetetlenek, és magasztosak. A tisztelet és hódolat érzését ébreszti és tartja ébren a lélekben. Birtokában átéljük, hogy lelkünk az Úristennek félelmetesen nagyszerű alkotása. Hogy a kegyelem a „féltékeny” Isten ajándéka.
Az Istenfélelem ajándéka tiszteletet kelt bennünk az Úristennek minden megvalósult gondolata, teremtménye iránt. Ha már egy kis bogárkában meglátjuk a Teremtőnek mesterművét, milyen döbbenettel gondolunk az elpazarolt kegyelemre, a szétrombolt boldogságra, az összeomlott krisztusjegyesi hivatásra, a lélek bukására és elkárhozásának lehetőségére. 
Így imádkozhatunk érte: 
„Istenfélelem lelke, önts belém szent tiszteletet az isteni fölség és kegyelmei iránt.”
6. A Tanács ajándéka a gyakorlati cselekvő életre vonatkozó adomány. Az ember birtokában jól tud határozni és választani. Ítélete könnyed, gyors és biztos. Talán nem is tudja megindokolni, hogy mire miért határozza el magát, de a következmények igazolják a választást. 
A Tanács ajándéka az okosság sarkalatos erényét támogatja. 
Így imádkozhatunk érte: 
„Jótanácsnak Lelke, add hogy mindenben meglássam és kövessem Isten akaratát.”

7. Az erősség ajándéka. Mibenlétét neve világosan kifejezi. Birtokában akaratunk akkor is szilárd tud lenni, ha az erő nem természetes adottságunk. Kitartásra, áldozatosságra, béketűrésre képesít. 
Így imádkozhatunk érte: 
„Erősség lelke, adj nekem erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban, lendületes odaadást hivatásom teljesítésében.” 

* * *

A Szentlélek ajándékai, ezek az Ö leheletfinom képesítései nem hasonlíthatók a mindennapi kenyérhez, mint a segítő kegyelmek. Az ajándékok az ünnepi asztal értékei. Még érzékenyebbek, mint a kegyelem általában. Ha finomtalansággal, gyöngédtelenséggel, léleknélküliséggel bántjuk őket, megfáznak, összecsukódnak, visszahúzódnak, eltűnnek. Fokozott gyöngédséget, hűséget igényelnek. 
A Szentlélek Úristenhez való kapcsoltságunk, Társaságunknak talán legnagyobb kiváltsága. Áldott legyen érte a jóságos Isten.

4. A krisztusjegyesi hivatás.
Az istenjegyesi hivatás nem fel-fellobbanó érzelem, hanem a léleknek természetfeletti állandó állapota. Ehhez hasonló annak az állapota, akit jegyesi vagy hitvesi viszony fűz földi emberhez. Ennek a viszonynak sajátossága a szeretet folytonossága, áramlása a Jegyes felé. A lélek állandó mágneses vonzás hatása alatt áll. Nem kell a szeretetét újra és újra felindítania, mint ahogy az anyának sem kell külön gondolnia arra, hogy gyermekét szereti. A Szentlélek ugyanígy megteremti a lélekben a Krisztushoz fűző jegyesség szeretetállapotát.
Az Úristen öröktől fogva elgondolta hivatásunkat. A hivatás olyan szervesen lelkünkhöz tartozik, mint ahogy a szív, a tüdő, vagy az agyvelő szerves része a testnek. Élő, világító, átható, kiáltó erővel élő tudata annak, hogy mit vár az Úristen tőlünk. Talán még a tudatnál is mélyebb jelentőségű az, hogy a kialakult hivatást énünk kiegészítő, szerves, lényeges részének, – valahogy énünkkel azonosnak érezzük.
Aki nem élte át, hogy hivatása az ő énjéhez tartozik, az csak árnyéktestvér lesz. Bármilyen nehézség éri: kísértés, mellőzés, az elöljáró vagy a testvérek részéről pedagógiai félrefogás, azonnal feltámad benne, mint reakció az a gondolat: „nincs hívatásom”.
Megrendítő gondolat, hogy az Úristen teremtésemmel egyidejűleg hivatásomat is elgondolta. És még megrendítőbb, hogy ez a hívatás olyan egyéni, hogy az egész léten át egy második olyat, mint én a hivatásommal együtt még egyszer nem fog elgondolni. Aki ezt kegyelmi alapon átéli, avval történhetik bármi, mindennel és mindenkivel síkra fog szállni, hogy ezt a páratlan, egyszeri isteni gondolatot és akaratot magában megőrizze, és diadalra juttassa. Az ilyen lélek hivatásának nagy kincsét egész életén át, akár vére hullásáig, utolsó leheletéig úgy fogja magához szorítani, mint aki abban magát az Úristent fogja át.
A hivatás természetesen legtöbbször nem világosan átélt tény.  Éppen úgy, mint ahogy egy mag nem virág vagy nem fa, de benne van azért az egész növény. A hivatás átélésének mélyülése fokozatos, sokszor talán az egész életen át tart. Az ilyen átélt hivatásban a lélek érzi Krisztus szeretetének nagyságát, bensőségét, édességét, fenségét és azt is, hogy az őt rabbá teszi. De ez a rabság szabadságát a legkevésbé sem korlátozza, sőt ebben a rabságban éli szabadságát és akkor vesztené azt el, ha elvesztené ezt az isteni rabságot. 
A hivatás kegyelmét az Úristen adja. Ez az Ő része. Nekünk, pedig hozzá kell tennünk mindent, amivel magunkat arra alkalmasokká tesszük, meg kell hoznunk kis és nagy áldozatainkat, ki kell állnunk a kis és nagy próbákat és hűségeseknek kell lennünk akkor is, amikor nem érezzük ennek a szeretetnek édességét, – mikor minden elsötétül körülöttünk. És ha így állhatatosak leszünk, akkor a hívatás már nemcsak isteni ajándék folytán lesz a mienk, hanem a saját munkánk folytán is. 
Aki kegyelmileg átéli a hivatást, az világosan megtudja különböztetni a hívatást magát, a fogadalmas állapottól. Az ilyen lélek tudja, hogy amikor fogadalmat tesz, akkor nem történt más, mint a lélekben amúgy is bekövetkezett új rendnek, – a Krisztusjegyességnek, emberi formában történő kodifikálása. A fogadalomtétel által azonkívül azt fejezi ki a fogadalmas, hogy ő ezen istenjegyességi állapotán nem is akar soha változtatni és bármit hoz neki a jövő, ő magát jogi alapon is Krisztushoz kapcsolta. Minthogy tehát a fogadalom az ő természetfölötti régióba helyezett új énjének törvényszerűségeit fejezi ki, és teszi magára nézve jogilag is kötelezővé, a fogadalom nem kényszerzubbony, melyet a fogadalmas magára húz. Nem az által lesz Krisztusjegyes, engedelmes és szegény, hogy fogadalmat tett, hanem azért tett fogadalmat, mert az Úristen jegyesi szeretetben emelte magához és ez által belső énjének új törvényei keletkeznek, melyeket a fogadalomban vállalt kötelezettségek fejeznek ki.
Ezt a jegyesi állapotot aztán természetesen mindvégig ápolnunk kell. Aki Krisztust igazán szereti, azt nem fogja valami pislákoló, füstölgő, erőtlen érzés kielégíteni, hiszen a jegyesi érzelem természeténél fogva szenvedélyes és parancsoló. Nem képzelődés, hanem valóság, hogy egy jámbor, jó katolikus és egy hivatásos embernek belső élete egészen más. A hivatásos léleknek tudata van arról, hogy őt az Úristen elszakíthatatlanul magához fűzte, mintegy elszigetelte, homlokát megjelölte és őneki nem lehet földi életközösségre gondolnia. A világi hívő az Úristennel gyermeki viszonyban van, – a fogadalmas pedig hitvesi kapcsolatban. Az Úristen az ilyen lélek életútját tehát szédítő magasban jelölte ki. Ebbe a magasságba természetesen csak fokozatosan juthat el a lélek, ha megtesz mindent azért, hogy a hivatásának megfelelő lelkiállapot benne állandósuljon. Az ember nem is lenne erre a – folytonosan lebegő – állapotra képes, ha a hivatás kibontakozásával egyidejűleg belső énjének nem keletkeznének új törvényei. A természetfölötti mintegy természetivé válik és mindazok az adottságok, amelyek a földi életre képesítették volna, az Úr Isten felé orientálódnak. Így a fiatal lélek nem keres földi élettársat, igénye, hogy akaratát az isteni Jegyesnek átadja és a lelkében hordozott végtelen kincsének őrizetében a földi értékek mintegy degradálódtak, új rangsorba jutottak és valamennyiüket megelőzi a Jegyes.
Ez teljesen érthető, mert ha az Úristen természetfölötti jegyesi viszonyra hívott, akkor képesítenie is kell a lelket erre az állapotra. Másként ugyanazok az erők és adottságok a természetes földi élet felé törekednének és folytonosan zavarnák a Jegyes és jegyes közt fennálló lelki kapcsolatot. Ezért tehát az Úristen mintegy új természetet ad a léleknek, amely hasonlít az ő természetéhez és azért nemcsak lehetségessé, hanem könnyűvé és boldogítóvá tudja tenni az Úristennel való hitvesi lélekegységet. Megmagyarázhatatlan és misztikus belső átalakítás ez, melynél az Úristen a lelket kiemeli a természeti törvények alól és megnyitja előtte az isteni életegység világának sorompóit.
Akiben ég az Istenjegyes iránt való szeretet, azt a kegyelem olyan könnyen sodorja a természetfelettiség utjain, mint ahogy a szél felkap és magával sodor egy hópelyhet. De ehhez az szükséges, hogy a hivatásos lélek felismerje azt a lényegében más létet és ne térjen vissza újra meg újra a természeti énnek állapotába, amelynek törvényei alól kivétetett és egy másik világnak jogrendjébe helyeződött át. A fogadalmasnak tudatosítania kell magában ezt az átlényegülést, akarnia, szeretnie és őriznie kell új világát, amíg végre egészen otthonossá lesz ott és így színeváltozott énjében és szeretetében kedve telik a jó Istennek.
A fogadalomtételnél a hívatásos lélek azt fejezi ki, hogy tudatában van ennek az új törvényszerűségnek és annak kötelező voltát magára nézve egyházjogi formák közt is kötelezőnek fogadja el, és vállalja, hogy azoknak megfelelően fog élni. A fogadalomtétel tehát nem azt jelenti, hogy neki most már tisztának, szegénynek és engedelmesnek kell lennie, mivel letette a fogadalmat, hanem azt, hogy mivel lelke a Krisztusjegyesség boldogító hatalma alá került, neki lelkének új törvényszerűsége szerint sem földi embert szerelmes értelemben szeretni, sem teremtett javakhoz ragaszkodni, sem akarati szabadságával élni nem szabad. S mindezeket akkor sem teheti meg, ha hivatásos és nem tesz fogadalmat, mint ahogy tényleg vannak férfi és női alakulatok, melyekben a tagok nem tesznek fogadalmat, vagy pl. csak engedelmességi fogadalmat tesznek.
A fogadalmak közt a legfontosabbnak az engedelmességet szokták minősíteni. Ez ugyanolyan jelenség, mint ahogy az emberek a szentmisében a látható Úrfelmutatást tartják lényegesnek, nem pedig a csendben és láthatatlanul történő konszekrációt. Valójában az összes fogadalmak Krisztus iránt érzett jegyesi szeretetünkből folynak. Mind a szegénység, mind az engedelmesség ebből következik. Mivel azonban a szeretet a szerzetesnek lelkében láthatatlanul és csendben él, engedelmességre pedig gyakran kerül sor, továbbá mivel a Jegyes iránti szeretet kifelé a leggyakrabban engedelmesség által fejezzük ki, azért kerül sokaknál a nyomaték az utóbbira. De világos, hogy akinek nem volna Isten iránt jegyesi szeretete, az nem érezne indítást és vágyat arra, hogy a teremtett javakról lemondjon, vagy hogy akaratát egész életén át kötelezően elöljáróknak alárendelje.
A fogadalmakat úgy nevezte el a köznyelv, ahogyan azok gyakorlása a külvilág előtt megjelenik. Ez azonban tartalmuk lényegétől távol jár, ami kár, mert ha lényegi nevén neveznők őket, akkor minden alkalommal valódi tartalmukra irányítaná figyelmünket. Így azonban mi is könnyen hozzászokunk ahhoz, hogy a sokszor hallott mellékessel elégedjünk meg.
A tisztasági fogadalom ═ a jegyesi szeretet fogadalma;
Az engedelmességi fogadalom ═ a Jegyessel való akarategység fogadalma;
A szegénységi fogadalom ═ a teremtett javaktól való függetlenség fogadalma.
A Társaságunkban érvényes negyedik fogadalom, a gyermeki hűség fogadalma, lényeget fejez ki.


Tisztaság.
A jegyesi szeretet fogadalma.

Az általánosságban használt kifejezés negatívumot jelez. Azt, hogy aki ezt a fogadalmat letette, az nem köthet házasságot és a szent tisztaság elleni bűnöket nemcsak az erkölcsi törvény, hanem a fogadalom erejénél fogva is kerüli. Tartalomnak tehát rendkívül kevés volna csak az, hogy mit nem teszünk.
Ennek a fogadalomnak tulajdonképpeni tartalma az, hogy szívünket jegyesi szeretettel Krisztushoz kötjük. A jó Isten iránt érzett gyermeki szeretetünk jegyesi szeretetbe megy át. Sőt ennél többet fejez ki, azt, hogy az Úristennel olyan szeretetegységre kaptunk képesítést, meghívást és ezzel együtt kötelezettséget, amely szeretetegységnek a földön a hitvesi szeretet felel meg.
Ha fogadalmat tesz a szerzetes, a jegyesi szeretet fogadalmával a többit is kifejezné, mert aki így szereti az Urat, az nemcsak nem gondol földi frigykötésre, hanem minden gondolata az, hogy szerelmesével akarategységben legyen és ezért lemond az önakaratról, továbbá szabad akar lenni minden teremtett jótól, nehogy olyan ragaszkodás rabságába essék, mely sérti a Jegyesnek tartozó hűséget.
A hivatás útja nem képzelhető el nehézségek és szenvedések nélkül. Mert bár a jegyesi lelket annyira eltölti a Krisztus iránti szerelmes szeretet, hogy fél az önakarattól, teher neki a birtoklás, nem fér el szívében egy második emberi szív, az Úristen nem vette el lelkéből a természethez való kapcsoltságot és nem szüntette meg csoda útján a test törvényeit.
Ennek a kettőnek ellentétéből nehézségek, küzdelmek és szenvedések következnek. A fogadalmast hibája nélkül is megkísértheti földi szerelem. Testének ösztönei is kárpótlást keresnek ahelyett, amit nem kaptak meg. Innen erednek a rendetlen szeretetek, melyek sokszor bűnös akarat nélkül egymáshoz akarják vonzani az egyneműeket.
Ennél a pontnál meg kell jegyeznünk, hogy aki gondolati világát tisztán őrzi, akinek szívét a magasabbrendű szeretet eltölti, annak általában véve sokkal kevesebb küzdelme van a testtel, mint ahogy van annak, aki csak testi életet él. A természetes anyaságról való lemondásért a lelki anyaság örömei fogják eltölteni a fogadalmas lelket és így az nem lesz egy fonnyadó, gyümölcstelen fa; ágai lelki vonalon gazdag termést fognak hordani. És ezen a lelki termékenység folytán általában véve, szólva, a test nagyon szerénnyé válik, elcsendesedik, mert hisz annak a természeti vonalon való követelődzése a termékenyülésre, a saját életének a következő generációban való folytatására irányul. Ez pedig a hitvesi életet élő boldog fogadalmasnál lelki vonalon százszorosan megvan és így a magasabbrendű termékenység mellett az alacsonyabbrendű termékenység jelentéktelenné válik.
Mégis, ha valakinek küzdenie kell a szent tisztaságért, készséggel fogja megtenni, mert hiszen ha a természetes család állapotában a természeti anyaságért annyit kell szenvedni, hogyan ne volna kész a fogadalmas természetfölötti frigyes állapotáért áldozatokat hozni.
A másik két fogadalommal azt adjuk oda, ami a mienk. A szegénységgel a birtokunkat. Az engedelmességgel akaratunkat. A jegyesi fogadalomban átadjuk a Jegyesnek önmagunkat. És önmagunkkal együtt készeknek kell lennünk áldozatul hozni mindent, hogy ne legyen más gondolatunk, vágyunk, lélegzetvételünk, szívdobbanásunk, mint Krisztus, Krisztus, Krisztus.
Aki így éli át a jegyesi szeretetet, az hivatásában akkor is mennyországot fog találni, ha útja tövises, sziklás, vagy ha akár a Golgotára visz. A szenvedést érezni fogja, de érezni fogja a legmélyebb boldogságot is, melynek el nem múló folytatása az örökkévalóságban lesz.
Adjuk át tehát Krisztusnak szívünk szeretetét úgy, hogy az sohase közömbösödjék, sohase hűljön ki, hogy annak részecskéjét se vegyük vissza. Imádkozzunk szívünk legmélyéből, hogy inkább adjon nekünk az Úr akár százszoros halált, minthogy a jegyesi szeretet pecsétjét feltörjük, vagy letörjük. Ahogyan fogadalomtételünk napján ránk csókolta Jegyesünk a szeretetegységnek, az életközösségnek csókját, maradjon az ajkunkon érintetlenül addig a napig, míg színről-színre láthatjuk a mennyországban Őt, akiért életünket a földön odaadtuk.

Engedelmesség.
A jegyessel való akarategység fogadalma.

Az embernek legmagasabbrendű adottsága szabad akarata. De amilyen nagy érték a szabadakarat, olyan nagy veszedelmet is hord magában. Ahogyan a szabadakarattal meg lehet nyerni a mennyországot, éppen úgy a szabadakarat nyithatja meg a vele visszaélőknek a poklot. Az Istent szerető léleknek félelmes gondolat, hogy akaratának megvan az a képessége, hogy őt a legfőbb Jótól elszakítsa. Az istengyermekségre hivatottnak ez a gondolat egyenesen rettenetes, és nehogy ez a szerencsétlenség bekövetkezzék, és akarata a szeretett Jegyes akaratától eltérjen, lemond akaratának szabad használatáról.
Éppen ebből tűnik ki, hogy a természetes, világi engedelmesség és a szerzetesi engedelmesség lényegükben egészen különbözők. A világi engedelmességnek célja, hogy a társadalmi rendet biztosítsa. Engedelmesség nélkül lehetetlen emberi közösségek, államok élete. Engedelmesség nélkül zűrzavar következik be. A forradalom tulajdonképpen nem is más, mint a szabadjára engedett fékevesztett önakarat érvényesülése és az engedelmesség megtagadása.
A szerzetekben természetesen szükség van az engedelmességre ilyen értelemben is. De a szerzetes-közösségekben ettől eltekintve, tehát akkor is, ha nem volna az engedelmességre gyakorlati szempontból szükség, gyakorolják az engedelmességet, jobban mondva nem akarnak a szabad akarattal élni, hanem mindig azt cselekedni, amit az elöljáró kíván. 
Ennek alapját az a hitünk képezi, hogy akkor, amikor elöljárónk akaratát teljesítjük, egészen biztosan megmaradunk a jó Istennel való akarategységben, míg ha a magunk akaratán járunk, akkor fennforog az elszakadás veszélye, mert hiszen emberek lévén, nem tudhatjuk, hogy az erkölcsi parancsoktól eltekintve, minden pillanatban mit akarhat tőlünk az isteni Jegyes. 
Az engedelmesség állapota tehát a szeretet állapotából következik. Nem gyakorlati szükségszerűségből, nem parancsból, hanem hivatásunkból folyik. A szeretettnek annyira törvénye az engedelmesség, az akarategység, hogyha egyébként nem tudnók biztosan vajjon jegyesi szeretetünk nő vagy fogy, azon egész biztosan megmérhetjük, hogy milyen fokban hagytuk akaratunkat az áldozat oltárán. Amily mértékben visszaveszünk belőle, olyan mértékben csökken szeretetünk. Vagy fordítva kifejezve: amilyen fokú bennünk az istenszeretet, olyan fokú az akarat szabad használatáról való lemondás.
De akaratunk odaadásának más indító oka is van. Ez az odaadás hálaáldozat is. A jegyesi életre való előkészület évei alatt mindjobban megismerjük, hogy a hivatás milyen nagy kegyelme a jó Istennek. Avval az elmondhatatlan sokkal szemben, amit a hivatásos lélek a Jegyestől kap, ő is akar neki valamit adni. És hogyan is adhatna a Fölségesnek elmondhatatlan nagy ajándékai viszonzásául  mást, mint azt, ami az ő kincsei között a legnagyobb: a szívét és szívével együtt szabad akaratát.
Az önakarat átadása azért is nagy dolog, mert az akaratot nem lehet egy aktussal befejezetten átadni, olyanformán, mint bármi ajándékot. Az akarati képesség továbbra is az ajándékozónak birtokában marad és így az ajándékozásnak ténye a folytonos akarásnak lehet csak eredménye.
Az isteni Jegyes értékeli ezt a felajánlást és az élet folyamán sokszor megkívánja a szándéknak megfelelő valósítását is. Erre akkor van alkalmunk, mikor a hálaáldozatként átadott önakaratunkról való lemondás önmegtagadásba, nehézségbe, talán könnyekbe kerül. Szítsuk fel ilyenkor szeretetünket és tudatosítsuk, hogy valójában csak ilyenkor van alkalmunk arra, hogy esküvőnk napján szándékunkban és elhatározásunkban élt felajánlást a valóságba átvigyük. Milyen szerencsétlen az az ember, aki magasztos gondolatok szárnyain repül, de mikor cselekvésre kerül a sor, megtagadja gondolatait és szándékait.
Az engedelmességi állapot valóban áldozat, de nem áldozat az, ami nem nehéz. Ha tehát hálából és szeretetből áldozatra vállalkoztunk, ne legyünk meglepve, ha az Úristen el is fogadja azt, amit neki felajánlottunk.
Emlékezzünk ilyenkor arra, hogy a mennyei Király maga mellé emelt, tehát királynők vagyunk. Királynői magatartásra kötelez a trón magassága. A kicsinyben való hűtlenség, – nagyobb alkalom adtával az alkudozás nem fejedelmi magatartás. 
De vannak más gondolatok is, amelyek nehéz helyzetben megtámogatják lankadó akaratunkat. Tudjuk jól, hogy a földi események értékét az határozza meg, hogy végeredményben mi lesz belőlük. Ha csak emberileg gondolkozunk, sokszor megakadunk az elöljárók olyan intézkedésén, mely pillanatnyilag távolról sem látszik indokoltnak, hasznosnak, gyakorlatinak és ilyen feltámadt természetes ítéletünk és az annak nyomában járó ellenkezés. Nagyon is lehetséges, hogy földi szempontból nem szerencsés az elöljáró intézkedése, azonban mi a természetfölöttiség magaslatairól távolabbra látunk. Mi tudjuk, hogy a Gondviselés misztériumokkal hintette tele az életet és ezekhez tartozik az is, hogy a jelenben történő dolgokból mi lesz végeredményben. Így lehetséges, hogy a legnagyszerűbb intézkedések nyomán veszteségek járnak és, hogy gyatra elrendezésekből nagy áldás következik.
De még ha erre nem is gondolunk, gondolnunk kell arra, hogy az Úristennek tárgyilag véve munkánk és annak eredménye nem fontos. Ha nem is következnék a megbírálható intézkedésből végeredményben valami jó, magában az önakaratról való lemondásban megvan az az érték, mely Jegyesünk szívét megörvendezteti. És ebből az örömből Társaságunkra és ránk áldás hull.
Az engedelmesség tehát nem arra kötelez minket, hogy a dolgokban és intézkedésekben a gyarlóságot ne lássuk. Nyugodtan tudomásul vehetjük azt, ha aztán a fenti két indító ok képesít a szívünk egyszerűségével való engedelmességre, a rendelkezések végrehajtására. Ilyenkor kell egész lelkünkből mondanunk: azt akarom amit az elöljáróm akar, mert hiszek a Gondviselés titokzatos működésében, amellyel mindenből azt az eredményt hozza ki, amelyet akar.
Aki így gondolkodik, azt nem fogja az a tévedés megkísérteni, hogy engedetlenségével jó eredményeket érhet el. Pillanatnyilag és látszatra lehetséges ez, de elszoruló szívvel gondolhat arra az engedetlen, hogy a pillanatnyilag elért fényes eredmény a Jegyes áldását nélkülözve, vajjon milyen veszteségek forrását hordja magában és elszoruló szívvel gondolhat még inkább arra, hogy a Jegyes örvendezés helyett nehezteléssel néz rá.
Szenteljünk még néhány gondolatot a természetfölötti engedelmesség azon nagy áldásának, melyet az az engedelmeskedő lelkének jelent: egészen szabaddá teszi. A természetfölötti engedelmességben az engedelmeskedő tekintete mindig az Úristenen pihen. A parancsolóban az ő szent akaratának csak közvetítőjét látja. És ez a meglátás minden emberi hatalom fölé emeli és attól függetleníti. Az elöljáró akaratát teljesítve, magának az Úristennek engedelmeskedik és hódol.
De az engedelmes fogadalmast földi értelemben is áldás szokta kísérni. Az Úristent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. Ő szívért szívet, akaratért akaratot ad. Milyen eredményekre képesül tehát az, akinek az Úristen a saját maga akaratát és avval együtt hatalmát bocsátotta rendelkezésére. Elgondolni is szédületes, hogy mit tehet az az engedelmes lélek, akinek eredményein isteni mindenhatóság dolgozik. 
A remény karizmás foka a csodában való hit. És ezt a hitet igazolni fogja az Úristen azoknál, akik földi okosság ellenére is engedelmeskednek. Az Úristen minden akadályt legyőz, az engedelmes előtt semmi sem lehetetlen, sem árnyak, sem szörnyek nem fogják rémíteni. Parancsolhat neki akár jó, szent, akár méltatlan, ellenszenves elöljáró,  mindegy. Ő nem az emberrel van kapcsolatban, hanem az Úristennel.
Engedelmeskedni csak annak lesz nehéz, aki akaratát nem adta oda megalkuvás nélkül. De könnyű lesz annak, aki száz százalékban igent mondott olyan határozottan, olyan átadottan, olyan szeretettel, hogy ez az egyszerű odaadás az egész életén át végigzsong vagy nehéz esetekben harsog, égre kiált: Uram, Neked adtam akarati szabadságomat, egészen adtam, egy életre szólóan adtam, viszonzásul adtam, szeretetből adtam, fájdalmakra és szenvedésekre számítva adtam, egész lényemből adtam, egész szívemből felajánlottam.
Én Jegyesem, fogadd el azt tőlem és áldj meg engem. Ámen!

Szegénység.
A teremtett javaktól való függetlenség fogadalma.

A szegénységi fogadalom azt az új törvényszerűséget fejezi ki, mely Krisztus jegyesi hivatásunkból kifolyólag a teremtett javakkal szemben jutott lelkünkben érvényre.
Ez az új törvényszerűség úgy alakul ki bennünk, hogy az Úristen iránt való gyermeki szeretetünk jegyesi szeretetté érlelődik és tüzesedik és ennek a szeretettnek erejében bensőségesen, parancsolóan, kétséget kizárólag és boldogítóan átéljük, hogy Jegyesünk semmihez sem hasonlítható kincs. De azt is átéljük, hogy féltékeny jegyes, aki nem tűr maga mellett oltárunkon bálvány-isteneket.
Mikor átéljük azt, hogy az Isten-jegyesi állapotban kimondhatatlanul gazdagokká lettünk, akkor minden elképzelhető földi érték ezen legnagyobb és abszolút értékhez igazodik, viszonylik és ezen kimondhatatlan kincsünkhöz képest értékéből mintegy veszít. Éppen ezért hagyja el könnyen minden földi birtokát, sőt még szeretteit is az, aki hívatást kapott. Úgy érzi, mintha a földi értékek, melyek sokszor rabbá teszik a lelket, elveszítették volna ezt a zsarnoki erejüket a lélek fölött, mely egyébként minden birtokához görcsösen ragaszkodik. Ezt a lelki állapotot nagyon jól megértjük az emberi életből vett hasonlattal. Egy szegény napszámos 20, 50, vagy 100 Pengőt, még inkább egy kis viskót nagyon sokra becsül. De, ha egyszerre palotákat és milliókat örökölne, viskója és fillérei értéküket veszítenék.
Milyen nagy dolog egy kisgazda szemében, ha 10–20 holdat kitevő birtokából 200 négyszögöles telket odaajándékoz. Királyok birtokokat szoktak ajándékozni lelki vívódás nélkül.
Amikor tehát egy lélek átéli, hogy Istennek, mint Jegyesnek van birtokában, akkor olyan gazdagság következik be lelkében, mellyel szemben a teremtett javak nagy értékveszteséget szenvednek.
De a lélekben az a felismerés is tudatának előterébe lép, hogy az Urat éppen ezen kifejezhetetlen érték-különbség folytán sérti, ha nem tartja fönn az első helyet, hanem az Ő szentélyébe más javakat visz, vagy méghozzá, ha azoknak képét az oltárra helyezi. Ezt fejezzük ki azzal a szóval, hogy a mi Urunk „féltékeny” Isten.
Az istenjegyesi állapotra való hivatással a földi javaknak ilyen leértékelése természetszerűleg bekövetkezik és azt, hogy az isteni Jegyes szeretetének semmi elébe nem teendő, szintén természetszerűleg átértjük, sőt félünk a Jegyest sértő birtoklásoktól. Ösztönszerű vágyunkká lesz a teremtett javaktól való szabadság vágya, vagyis lelkünknek a teremtett javakkal szemben való természete átalakul és bekövetkezik benne a birtoklás rendjére és módjára vonatkozó új törvényszerűség.
Ez az új állapot nem szünteti meg a természeti embernek képességeit és vágyát a birtoklásra, hanem csak nyugvásban tartja azokat és természetfölötti látással és átéléssel ellensúlyozza őket. De mivel nem vesztek ki az emberből a természeti képességek, adott esetekben meg is kell velük szemben vívni azért, hogy a lélek tőlük független maradjon, úgyhogy nagyon sokszor megengedi az Úristen, hogy a teremtett javaktól való szabadságunkat az ő kegyelme mellett áldozatokkal vívjuk ki. 
Az úgynevezett szegénységi fogadalomban tehát ezt az új törvényszerűséget fejezzük ki és arra kötelezzük magunkat, hogy lelkünkben a régivel szemben ezt az újat fogjuk érvényre juttatni.
A szegénységi fogadalom tárgya az, hogy magán javainkkal csak az engedelmesség alapján rendelkezünk, hogy a közös vagyont úgy kezeljük, mint amely az Úristené és vállaljuk azt az életet, amelyet a Társaság vagyoni körülményeinél fogva tagjainak biztosítani tud.
Fogadalmunk szelleme pedig kifejezi azt a belső kötelezettségünket, hogy csak egy legfőbb kincsünk lehet: az isteni Jegyes és minden teremtett jóval szemben, tehát még a természetfölötti javakkal szemben is megőrizzük lelkünk szabadságát. Társaságunk tehát lényegében ragadja meg a szegénységet, amely nem annyira abban fejeződik ki, hogy mindentől ténylegesen megfosztjuk magunkat, mint inkább abban, hogy mindennel szemben megőrizzük lelki szabadságunkat.
A szegénység nagy erénye így szorul össze a legkisebb körre a legnagyobb tartalommal: ne legyen szívednek olyan kincse, amihez hozzátapad. Hogy látható-e az a kincs, vagy nem, az mindegy, – ne legyen más kincsed, csak az Úristen.
A lelki szegénységet megőrizzük nemcsak anyagi, hanem szellemi és erkölcsi, nemcsak egyéni, hanem közösségi értelemben is. Ebből a szempontból jellegzetes, hogy Társaságunknak saját intézményei nem lehetnek, szervezeteket nem fűz magához jogi egységben, saját neve alatt nem vezet mozgalmat és általában nem törekszik arra, hogy a munkatéren elért eredményeket kimutassa és „érdemeit” elismertesse. Így tartja magát szabadon gondoktól és érdekektől azért, hogy az isteni Jegyest a közéletben olyan szabadon szolgálhassa, amilyen szabad az az ember, akinek nincsen egyéni féltenivalója.
A szegénységnek, azaz lelki függetlenségnek ez a törvénye nem tiltja a földi értékek szeretetét. Örülhetünk a virágnak, a fiatalságnak, az eredményeknek, a lelki vigasztalásnak, a békének, a nyugalomnak, kedves otthonainknak, mindazon javaknak, melyeket Társaságunk nekünk biztosítani tud, a jó ellátásnak, a rendes ruházatnak, a nyári üdülésnek; – szerethetjük, sőt szeretnünk kell szüleinket, testvéreinket, rokonainkat, jótevőinket, barátainkat, az embereket; – dolgozhatunk, sőt dolgoznunk kell Társaságunk szempontjából is eredményekért, erkölcsi tőkéjéért, jó hírnevéért, de nem lehetünk semminek, senkinek a rabja. És amikor isteni Jegyesünk bármit elkér tőlünk, fogadalmunk értelmében is, de szeretet-állapotunk szellemében méginkább szerető készséggel oda kell adnunk mindent.
Az olyan birtoklás, melytől szegényebbek leszünk: bűn, jegyesi állapotunk meghazudtolása, valóságos szegénység, nyomor. A valósággá váltott lelki, szent szegénység akkor is, ha az konkrét ténnyé lesz, tehát valóságos kifosztottsággá: gazdagság, mert a legnagyobb kincsnek, az Úristennek akadálytalan birtokába juttat.
Az igazi szegénységnek szelleme ez: olyan gazdagok vagyunk, hogy a Jegyestől eltekintve mindenről, még az ő adományairól is készek vagyunk lemondani. Tehát a mi szegénységünk, belső függetlenségünk, szabadságunk a mi gazdagságunkból folyik. És, hogy ez a gazdagság minél kizárólagosabban lehessen birtokunkká, azért terhel minden birtok, mely az egy abszolút értéket sérti, vagy háttérbe akarja szorítani. Ez a jegyesi szeretet állapotának belső törvénye.

A hűséges szeretet fogadalma.

A fogadalmas életéből nem hiányozhatik a Társasághoz való hűséges szeretet, mely hivatásunkban gyökerezik.
Tudjuk jól, hogy a hivatás az Úristennek az emberről való elgondolása. Ebben az elgondolásban hivatásunk egész útja, és kifejlesztésének minden eszköze is benne van, mert nem képzelhető el, hogy az Úristen életpályát gondolt volna el számunkra, amelynek lehetőségeit és eszközeit is ne gondolta volna el hasonlóképpen.
Ha tehát hivatásunkban hiszünk, akkor egész világosan áll előttünk, hogy a Társaság ugyanúgy az Úristen gondolata számunkra, mert általa ébresztett minket hivatásunk tudatára, – a Társaság fogadott be atyai hajlékába, – a Társaság gondozott, nevelt, képesített minket a hivatásos életre, – a Társaság kísér végig aggódó szeretettel és áldozatossággal egész földi életünk útján és ha eljutottunk az örökkévalóságba, ott sem szűnik meg velünk szemben szeretetet gyakorolni; szentmisét mutat be érettünk, imádkoztat, jócselekedeteket végez, szóval szeretete soha sem szűnik meg tagjaival szemben. Valójában anyánk, aki a hivatásos élet szempontjából hozott minket a világra és az anyát jellemző el nem múló szeretettel csüng rajtunk az örökkévalóságban is.
A természet rendjében is durvaságra, alacsonyságra mutat, ha a gyermekben nincs meg a hűséges szeretet szülői iránt. Mennyivel fokozottabb ellentmondás volna a kegyelem rendjébe, Társaságunk Szentlelkes jellegű életrendjébe felemelkedve, Társaságunk anyai szeretetével szemben – minden tompaság, értetlenség a gyermeki hűség vonalán.
A gyermeki hűsségből következik a Társaság tagjai iránt való testvéri szeretet, hiszen a természet rendjében is lehetetlen, hogy testvéreinket ne szeressük. A fogadalmas életében ehhez még egy súlyos motívum társul; az a tény, hogy Krisztus jegyesei vagyunk. Mindegyikünknek fel kell ismernie, tisztelnie és szeretnie a másik fogadalmasban Krisztus jegyesét, melynek alapján a természetes családra érvényesülő testvéri szeretet nálunk a jegyes-testvéri szeretetben lesz teljessé.
Csodálatos gyarlósága emberi lelkünknek, hogy ez külön átgondolásra szorul és, hogy kapcsolatunknak ezt a jellegét ki kell dolgoznunk, külön tudatunkba kell hívnunk, mit jelent az, hogy a fogadalmas életben velünk együtt élő testvérek jegyesei Krisztusnak és így az Úristen féltékeny szeretete őrködik felettük. Az Úristen minden gyermekét atyai szeretettel szereti, de a fogadalmasok iránti szeretetében egy új vonás van, amely – emberileg kifejezve – fokozza az ő szeretetét és ez éppen a jegyesi kapcsolatból folyik. És ha áll az, hogy az Úristen megjutalmazza még a pohár vizet is, amelyet embertársunknak az ő nevében adunk, mily nagy érték az ő szemében a jegyeseivel szemben gyakorolt szeretet. És ha a mennyei Atya bünteti a gyermekeivel szemben elkövetett mulasztásokat, vagy rosszat, mennyivel inkább azokat, melyeket jegyeseivel szemben követtünk el. 
Ez a magyarázata annak, hogy az a szerzetesi közösség, melyben szeretetlenség van, valóságos földi pokollá, – az pedig, amelyben szeretet él, valódi földi mennyországgá válik. 
Egész más, – sokkal nagyobb szeretetre vagyunk kötelezve egymás iránt, mint az emberek odakint: mértéken felüli, aggódó megértő, irgalmas, anyai, megváltó szeretetre. Rokonszenvvel, megértéssel, átérzett szeretetettel kell egymás iránt viseltetnünk.
Ha a legkiállhatatlanabbal vagyok együtt, – mert hiszen a sok közül egyik mégis a legkiállhatatlanabb – és nem tudom őt akkor is szívemből szeretni, nem tudok krisztusi érzéseket sugározni feléje, akkor egész fogadalmas állapotom hazugság.
Hányszor rovunk fel egymásnak szóban, vagy gondolatban bűnöket, amikor nem is sejtjük, mi van a másik lelkében, mennyit kínlódott, míg végre egy „ráncos almát” tudott az oltárra tenni. Le kell számolnunk azzal, hogy a legtökéletesebb lelkek is szenvednek egymástól és, hogy Krisztus, az Isten Fia is olyan hatást tesz az emberekre, hogy azt kiáltják: bűnös! Keresztre vele! Pedig benne semmi bűn nem lehet. Legyünk készen, hogy szenvedni fogunk egymástól, bűn nélkül is. Szeretettel kell ezeket a szenvedéseket is magunkban feldolgozni, tudva, hogy mindig annak van igaza, aki jobban szeret.
Amelyik társaságban ezt a szeretetet nem értik, ahova nem így lépnek be az újak, amelyik társaságnak a fogadalmasai nem értik át teljesen, hogy milyen kapcsolat fűzi őket egymáshoz, – az a társaság csak a halál felé haladhat.
A társaság szempontjából megszűnünk önálló egyének lenni, molekulák lettünk, melyeknek csak egy szíve, egy lelke, egy vérkeringése van. Ami egyikünkben rossz, rossz a másikban is, mérgezi a másikat. Ami az egyikben nem szeretet, a másikban az „életét” is csökkenti.
A hűség megbecsülés, tisztelet, kivédés, azonosítás, irgalmas segítés, felemelés, a több élet szolgálata, – ez a szeretet nagy gondolata, melynek különösen kell bennünket jellemeznie. Olyan fokban kell ezt magunkban kifejlesztenünk, hogy biztosak lehessünk egymás felöl: ha nem is vagyunk jelen, még a hang is, amellyel egymásról beszélünk, olyan, mintha jelen volnánk. Úgy kell őriznünk ezt a szeretetet, mint legnagyobb kincsünket. Társaságunknak a földön ez fogja megadni az örök életet.
Kérjük az Úr Jézustól a boldogító értelemben átélt, kegyelmi, hűséges, mély szeretetet testvéreink és Társaságunk iránt. 
Kérjük a Szentlélek áldását, hogy koronázza meg bennünk az ő szeretetével, amit velünk és értünk tett.
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Slachta Margit 
A megszentelő Szeretet küldetésében
Kéziratként, Kolozsvár 1944.
Az utókor jogosan bírálja, az elődök munkáját, de a bírálatnak nem szabad módosítania az ereklyét. A bírálat illetve magyarázat jegyzetbe való. 
Jelen esetben szabadon elhangzott előadások lejegyzéséről van szó. Ilyen esetben a szerző átnézi és elismeri magáénak a szöveget. Ha ezt nem teszi, akkor az előszóban megemlítik a tényt, hogy a szöveget mások jegyezték le: pl. Carlo Maria Martini SJ bíboros lelkigyakorlatait szalagról gépelik le, s legtöbbször a bíboros nem is nézi át; ezt a tényt azonban megemlítik az előszóban.
A Társaság szellemét igazán az Alapító ismeri. Követői értelmezték, s ezt az értelmezést még az Alapító is ellenőrizhette haláláig. Az Alapító, előadásainak félreérthető vagy homályos részeit a közvetlen munkatársak és utódok értelmezéseivel kellene megvilágítani – de ezt is jegyzetekben. Az „ereklye” úgy ereklye, ahogy az Alapító ránk hagyta.·Pl. Kis Szt. Teréz kritikai kiadványaiban még a helyesírási hibáit is tiszteletben tartják! (persze jelezve, hogy a Szent, és nem a nyomda „hibás”). 
Kérdéses vonatkozások:
23.o: Ellenünk szóló igazság = szem előtt tartjuk a végítéletet és bűneinket; érvényesülnie kell, testi életünkben = testtartásunk is mindenhol mindenkor alázatos. Vö. a bencés szellem legutóbbi kifejtése, magyarázata: Népek nagy nevelője…, kiadja Szennay A. pannonhalmi föapát, Bp 1981. 
54.o: A Morse-jel hasonlat találó. A lexikon szerint a Morse-jeleket ma már nem használják. Új technikai eljárás helyettesíti, amelyben a vevő már a betűzött szöveget kapja. 
64.o: Ma már a földvezeték csak az adás tisztaságát biztosítja, de nem feltétele. Áram azonban most is kell hozzá, akár a vezetékből, akár elemből vagy más forrásból.
68.o: Az el1entmondások törvénye, vagy ellentétek törvénye általános emberi megfigyelésen alapul. Ismeri Szt. Pál is (pl. Róm. 7 ,14-25), a Szentatyák, sőt a marxizmus is vallja: „ellentétek egysége és harca” címen. 
74.o: S.M. testvér a korabeli fizikai ismereteket alkalmazza a lelki életre. Fizikus tudná megmondani, hogy ezek az ismeretek mennyire maradandók, mennyiben túlhaladottak. Az esetleges javítást akkor is csak jegyzetekben kellene hozzáfűzni az új kiadásban.
78.o: Mély igazság: mindennek csak az örök élet távlatában van értéke s minden élet Isten színe előtt befejezett mű.
105.o: A forradalomnak többféle meghatározása van a lexikonokban. Bizonyos értelemben maga a kereszténység is „forradalom”. S.M. testvér az egyik meghatározást követi, s jogosan.
109.o: A gondolatmenet szerint igaz, hogy Isten előtt „tárgyilag véve munkánk és annak eredménye nem fontos”, mert Isten nem a munkát és eredményét nézi, hanem azt, hogy mekkora szeretetet vittünk bele.
111.o: Hittétel, hogy a csoda lehetséges és hogy voltak és vannak csodák. Csak arra vonatkozólag van kevés döntés, hogy konkréten milyen csodákat kell elfogadni, pl. Jézus csodáit. Ezek ugyanis a hitletéteményhez tartoznak, nem csupán „a remény karizmatikus fokához”. De az összefüggés alapján S.M. testvér a konkrét csodavárásról beszél, s ez „a remény karizmás foka”. 
Megjegyzés:
Nem egy esetben került ártatlan, igazhitű könyv indexre, mert szándékosan félremagyarázták vagy tévhitet magyaráztak bele, pl. Prohászka két indexre tett írása. Mindez csak azt mutatja, hogy S.M. testvér írásának illetve előadásainak igazhitűségét az ő személye biztosítja. Ha tehát valamelyik mondása – főleg kiragadva az összefüggésből – félreérthető, akkor is ki lehet mutatni, hogy ő jól értette, s nekünk szövegeinek magyarázatánál abban az irányban kell haladnunk, amelyben ő haladt: az pedig mindig a katolikus értelmezés volt.
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