A lovagrend szabályai ("Rendi regula")
A Jeruzsálemi Ispotályos Szent János Lovagrend példaképeit követve, és az
elődök, (atyák) útján haladva, a Johannita, ma is, Urunkat, Jézus Krisztust akarja
szolgálni. Készen áll minden szólításra, amikor felebarátjának ínsége tevékeny szeretetét igényli, és a támadók hitetlensége, tőle hivő tanúságtételt vár.
Istenhez vezető útja nem azt jelenti, hogy elmenekül a világból. A reformáció
újra megnyitotta számára az evangéliumot és olyan világszemlélettel ruházza föl istenszolgálatát, hogy észrevegye minden teremtmény baját; olyan szívet kölcsönöz
neki, amely tud szeretni; karjai pedig alkalmasak arra, hogy készen álljon a cselekvésre, ha embertestvérei kérik. Számára a hétköznap is szent idő, és világi hivatása
is istenszolgálat.
A rend jelvényét, mint megváltásának szimbólumát, és mint a hegyi beszéd
nyolc boldogságának példaképét viseli, amelyek a földi élet harcában, és a támadások közepette, Isten országának eljövetelét és győzelmét ígérik.
Mint legfőbb Urának lovagja, - Pál apostol szavai szerint - harcol nem csak az
emberi hatalom ellen, hanem a világ láthatatlan, sötét erői ellen is.
A hitetlenséggel az igazság és igazságosság fegyverével száll szembe: a hit
pajzsával és a lélek szablyájával, amely Isten szava. Imádkozik, hogy Isten, őt hitében megőrizze, és segítse a támadások legyőzésében. Korának lelki küzdelmében
Istent az értelem adományaival is szolgálja, hogy a hit és a tudás együtt hirdesse
Isten dicsőségét.
Az engedelmesség fogadalma készségessé teszi a Johannitát arra, hogy az
Úrmester és a rendi elöljárók utasításainak, szüntelen, tevékeny szolgálatkészséggel, eleget tegyen; a rend céljait segítse megvalósítani, és a rend becsületét
megőrizze. Mindig és mindenütt – a házaséletben és családban, bármiféle hivatásában – és a földi élet összes feladatában, igazi Johannitaként van jelen, és állja meg
helyét.
Az egykori kötelezettségét, amely szerint a szent helyekre zarándokolókat kíséri és védelmezi, a Johannita ma úgy teljesíti, hogy kész együtt haladni a felebarátjával a hit útján, és törekszik egy olyan testvériség megvalósítására, amelyben mindenki egymást szolgálja, azzal a tehetséggel, amit ki-ki Istentől ajándékba kapott.
A rend itt közölt szabályai megmutatják az utat, amelyen a Johannita jó és
balsorsban egyaránt halad, bízva Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelmében, Isten
szeretetében, és a Szentlélek közreműködő egységében.

