
 

 

360. A lelki eljegyzés élménye Assisi Szent Kláránál és Prágai Szent Ágnesnél 

 

Imádkozzuk a 253. számú éneket:  

 

 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz,  

 Aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz. 

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok,  

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok. 

 

 Egy barátnő írta annak a barátnőjének, aki kisbabát várt: „Olyan jó, hogy egy kicsit én is 

részt vehetek az életedben, és tudhatom, hogy hogyan bontakozik benned a kicsi élet.” Mindez 

tükörképe, visszatükröződése annak az isteni szeretetnek, amely az isteni Jegyesben az Ő 

választott kicsi lélek-mennyasszonya iránt van. A kiválasztott lélek is így mondhatja: „Uram, olyan 

jó, hogy egy kicsikét én is beleláthatok a Te életedbe, és láthatom, hogy hogyan bontakozik az 

irántam való szereteted az én életemben.”  

 A Zsoltárostól ismerős ez a kifejezés: A szív titkait csak Ő ismeri (Zsolt 89, 11). Vajon az 

Isten szívének a titkait ki ismerheti? Ha a szentek életét kicsit jobban vizsgáljuk, akkor Urunk 

szívét is egyre mélyebben megismerhetjük. Szent testvéreink lelkében lévő mennyei titkok 

szemlélői lehetünk már itt a földön. 

 A misztikusok vallomásai rávilágítanak az Isten szívéből a választott lelkek felé 

sugárzó szeretetre. Hogy ezt kicsit is megismerhessük, a misztikusok írásaihoz kell fordulnunk. 

Mivel nem könnyű egy-egy régi kézirathoz, vagy akár kinyomtatott könyvhöz is hozzájutni, ezért 

monumentális feladatokra vállalkozott két tudós szerző:  

Givanni Pozzi és Claudio Leonardi. Művüket az Európa Könyvkiadó adta ki Budapesten 

2001-ben. Csaknem nyolc évszázad olasz női misztikusainak a szövegét gyűjtik egybe ebben a 

könyvben. Megrendítő erővel dokumentálják az önmagából kilépő és az isteni egyesülésre 

vágyó lélek élményeit. Írásaikban megelevenednek és érzékletessé válnak a nyugati kereszténység 

misztikus hagyományai, melyeknek a legfőbb témái: a lélek sötét éjszakája, a misztikus halál, a 

misztikus egyesülés és a megistenülés. Ámulva sejthetjük meg, hogy e kivételes élmények átélői 

a bennük tudatosodó és az őket átalakító isteni jelenlét által miként találnak rá igazi 

önmagukra, de még inkább isteni Urukra.  
 A szentek élettörténetei és a látnokok eredeti írásainak megismerése sokat segít annak a 

világnak a megismerésében, amely különben oly sokunk előtt rejtve maradna. Pedig a mennyei 

menyegzős lakomára mindnyájan meghívást kaptunk (vö. 1 Kor 1, 9), mondjuk így: az 

írástudatlanok is, az ügyefogyottak, az egyszerűek, a tapasztalatlanok, a kicsik. Amikor ezen 

szentek személyes élményeit megismerjük, akkor Isten szívének a szeretetébe nyerünk 

bepillantást. Ezek a misztikus élmények a keresztény tökéletesség egy állapotát, egy fokozatát 

jelölik. A szentek úgy irányulnak a szeretet tökéletességére, mint létük központi törekvésére. A 

keresztény tökéletesség misztikus állapota olyan kapcsolatot tételez fel az emberi személy és Isten 

között, amely a szeretet folytonos párbeszédében, kölcsönös belekapcsolódásában valósul meg. 

Szemlélődő, szeretetteljes találkozás ez a szeretetben. A misztikus lélek az Isten iránti 

elragadtatásában mintegy kilép önmagából, és ugyanakkor befelé figyelve megtalálja önmagában az 

isteni Másikat, Aki neki ajándékozza magát a szeretetben. A szeretet maga a megismerés, és a 

megismerés szeretethez vezet. Tulajdonképpen ez egy passzív, vagyis befogadó jellegű 

magatartás, amelyben feloldódik az érző, gondolkodó, emlékező, cselekvő, vagyis aktív én, az 

emberi egyén, és minden kezdeményezést átad Istennek, Aki őt átjárja, áthatja. Ez a 

szeretetteljes megismerés nem az okoskodás síkján, az elmefuttatás segítségével valósul meg. Tehát 

nem a tapasztalás a lényeg, a folytonos tapasztalás, hogy megtapasztalja Istent a misztikus 

önmagában, hanem a hit, a keresztény hit. A misztikus ebből a Krisztustól kapott hitből, a 

kinyilatkoztatásból meríti a meggyőződést, a bátorságot magának a határok átlépéséhez, hogy 

kilépjen önmagából, és beléphessen Istenbe, illetve hogy Istent befogadja az életébe.  



 

 Ez a megismerés nem az ésszel értelmezett igazság megtalálása, hanem egy boldogságos 

intuícióval való ismeret. Az imádkozó lélek bár áthatolhatatlan homályba burkolózva, de mégis 

ráérez a szemkápráztató fényességű Istenre, megtapasztalja. Ennek az Istenhez való eljutás 

élményének a leírásához legtöbbször az út, az utazás fogalmát használják; mint ahogy ez például 

Szent Bonaventúra híres könyve címéből is kitűnik: A lélek zarándokútja Istenbe. Vagy Keresztes 

Szent János: A Kármel hegy útja, illetve Jézusról nevezett Avílai Szent Teréz: A Belső Várkastély 

című könyve, ahol egyre beljebb halad a lélek, míg a legbelső lakosztályban megtalálja Istent.  

 Ezek az írások – amelyek az olasz misztikus írónők tollából származnak – a legközvetlenebb 

módon sugározzák az átélt élményt. Nem annyira tanító szándékúak, hanem inkább 

magánjellegűek. Ezekben az írásokban ugyanis az istenszeretetétől átjárt, elragadtatott lélek a saját 

lelki-állapotára keres magyarázatot. Ezért azután saját félelmeikről és saját boldogságaikról 

vallanak. Nemcsak az élet eseményeiről számolnak be, hanem az Istennel való egyesüléshez vezető 

belső történések szakaszairól is.  

 Ezek az élmények két szakaszban valósulnak meg:  

 1. Az isteni Vőlegény megmutatja magát, de ugyanakkor el is rejtőzködik. Ez a 

menyegző jellegű, a megvilágosodás örvendező ünneplés imája.  

 2. A másik szakasz pedig Isten nagyságának és az ember kicsinységének, vagyis a 

Mindennek és a semminek szembesülése.  

 Ez a két központi gondolat megfelel a jegyes misztika és a létmisztika klasszikus 

felosztásának. Mindegyiknek közös eleme a szenvedés.  

 A jegyes misztikában a választott lélek szeretettel teljes gyötrődést él meg. A jegyes 

utáni vágy egyrészt akár hátborzongató üresség lehet benne, a hiány élménye, másrészt pedig egy 

természetfeletti teljesség, vagyis az Istennel való betöltöttség öröme.  
 A létmisztika, vagyis az egzisztenciát érintő misztika, Istennel való betöltődés valami olyan 

passzivitást jelöl, ahol az ember a maga kicsinységében befogadja a végtelen nagyot. Ez a 

magatartásmód tehát a befogadáshoz hajlik. Isten feléje irányuló cselekedetének a befogadására.  

 

I. Assisi Szent Klára és Prágai Szent Ágnes 

 

 Az olasz misztikus írónők sorozata időrendben Assisi Szent Klárával kezdődik (1193-

1253-ig). Mindössze három biztos adatunk van Szent Klára életéről: a születési dátum, tehát: 1193, 

a megtérése a Szent Ferenc által képviselt ferences eszményhez: 1211, és végül halálának ideje: 

1253. augusztus 11.  

 

Árpádházi III. Béla királyunk leánya, Konstancia Přemzysl Ottokár cseh király felesége lett. 

Az ő házasságukból született Prágai Ágnes, aki felcseperedve azután elutasította II. Frigyes császár 

házassági ajánlatát, mert addigra ő már elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben – 

tehát még a tatárjárás, a mi Árpád-házi Szent Margitunk megszületése előtt – belépett a klarisszák 

prágai kolostorába, és így került Assisi Szent Klárával barátságba.  
 Ágnes 1205-1282-ig élt Prágában. IX. Pius pápa éppen a magyar püspökök kérésére 1874. 

december 3-án hagyta jóvá az emberemlékezetet meghaladó tiszteletét, majd pedig II. János Pál 

pápa avatta szentté 1989. november 12-én, 20 esztendeje.  

 

 Amikor Assisi Szent Klára szerzetestestvéréhez, Ágneshez, a prágai hercegnőhöz írja a 

levelét, úgy tűnik, minthogyha magáról beszélne.  

 Ágneshez írt szavai, gondolatai az ő lelkét tükrözik. Ágnest a nagy Király jegyesének 

tekinti, aki a szegénység jegyajándékával jegyezte el magát az isteni Vőlegénynek. A Krisztussal 

való egybekelés élményéről szól, hogy Ágnessel együtt örvendezzen a tökéletes öröm felett, 

amelyet az isteni Vőlegényhez való tartozás jelent. Leveleiből olyan kép rajzolódik ki, hogy a 

keresztény szent asszony, a szerzetesnő az Istennek adottság élményének segítségével meg tudja 

fogalmazni, hogy a keresztény erény nem csupán valami jó szokás, hanem sokkal inkább 



 

menyegzői köntös, az isteni Vőlegény szerelme az Ő választottában, és a választott lélek 

szeretetének a kiteljesedése az isteni Vőlegényben.  

 

II. Assisi Szent Klára 4 levele Prágai Szent Ágneshez 
 

1. Az első levélben – amelyet Assisi Szent Klára Prágai Szent Ágneshez még 1234 előtt írt 

– így szólítja meg Ágnest: „A tiszteletreméltó és szentséges Szűznek, Ágnes úrnőnek, a fölséges és 

nagyhírű cseh király leányának Klára, Jézus Krisztus méltatlan cselédje és San Damiano monostor 

falai között élő úrnő, szerzetesnő haszontalan szolgálója teljes odaadással ajánlja magát, és különös 

tisztelettel kívánja az örök boldogság dicsőségének elnyerését.”  

 

Idéz Sirák fia könyvéből néhány sort, amelyet Ágnesre alkalmaz: 

  

 Ha majd megszerette őt, tiszta lesz,  

 ha majd megérintette őt, még tisztábbá lesz,  

 ha majd befogadta őt, szűz lesz.  

 

 Az ő hatalma nagyobb, származása előkelőbb,  

 orcája szebb, szerelme édesebb, 

  és egész lénye megnyerőbb.  

 

 Már körülfonta ölelésével,  

 aki kebleit drága kövekkel ékesítette,  

 füleibe fölbecsülhetetlen értékű gyöngyöket függesztett,  

 

 egész külsejét fénylő és ragyogó drágakövekkel halmozta el,  

 s fejére aranykoronát illesztett (vö. Sir 45, -12).”  

 

 Így folytatja: „Ezért tehát, kedves nővérem, vagy inkább nagyon tisztelt Úrnőm, hiszen Ön  

jegyese, anyja és nővére az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, a sértetlen szüzesség és a 

legszentebb szegénység fényességének zászlajával felékesítve erősödjék meg a szegény 

keresztre feszített Krisztus szent szolgálatában, amelyet lángoló vággyal kezdett meg!”  

 Szerzetestestvérét tehát úgy tekinti, mint aki a szegény Krisztussal van eljegyezve. A 

levélben folytatja: „Ó boldog szegénység, mely örök javakkal halmozza el azokat, akik szeretik és 

szívükre ölelik Őt. Ó szent szegénység, aki birtokolja őt és sóvárog utána, annak Isten a mennyek 

országát ígéri, és egészen bizonyosan meg is adja neki az örök dicsőséget és a boldog életet. Ó 

kegyes szegénység, amelyet az Úr Jézus Krisztus, Aki a mennyet és a földet kormányozta, és most 

is kormányozza, Aki szólott, és mindenek meglettek (vö. Ter 1, 3), minden mást megelőzően 

méltóztatott Téged magához ölelni.”  

 

 2. Második levele Prágai Ágneshez 1234 és 38 között kelt, és házastársi hűségre inti 

Ágnest Krisztus iránt. Tudniillik ha osztozik isteni Jegyese szenvedésében, megnyílik számára a 

menny gazdagsága. Maga a Mennyei Király fogad Téged magához, mivel keveselletted a földi 

királyság méltóságát, és elutasítottad magadtól a felajánlott császári frigyet. Rajongója lettél a 

szent szegénységnek, és a nagy alázatosság és a lángoló szeretet szellemében annak nyomába 

szegődtél, Akivel méltónak találtattál a legbelsőbb szeretetben egyesülni. Ó nemes királynőm, 

egy pillanatra se szűnj meg magad elé nézni, magad elé idézni, és szemlélni s hő vággyal követni 

Jegyesedet, Aki sokkal szebb az emberek fiainál, Aki üdvösségedért az emberek legutolsójává lett, 

és végül a kereszt gyötrelmei között lehelte ki a lelkét! 

 – Ha együtt szenvedsz vele, együtt is fogsz uralkodni (vö. 2 Kor 1, 9).  

 – Ha együtt bánkódsz vele, együtt is fogsz örvendezni. 



 

 – Ha a kereszten osztozol vele a kínjában, a szentek fényességében birtokolni fogod az örök 

hajlékot, és nevedet bejegyzik az Élet Könyvébe, és dicsőséges lesz az emberek között.  

 Élj boldogul, kedves nővérem és úrnőm Uradban és Jegyesedben! Nővéreimmel együtt 

buzgó imádságaidban ajánlj engem is szorgalmasan az Úrnak! Hiszen mi örvendezve 

örvendezünk a sok jónak, amit kegyelmével Benned művel az Úr. Nővéreidnek is szeretettel 

ajánlj minket!”  

 

 Úgy tudom, hogy Assisi Szent Klára és Prágai Klára személyesen nem találkoztak. 
Ágnes levelei – amelyeket elöljárójához, Assisi Szent Klárához intézett – nem maradtak meg, de az 

ismételt levélváltásra utal, hogy megszületett a harmadik és negyedik levél is. Tehát a válaszból 

következtethetünk, hogy Ágnesnek mi lehetett a levelében: Feltárta szívét, lelkét elöljárója előtt. 

Miről tudott írni? Ha egy édesanya a családjáról ír, akkor az érthető, mert férje és a családtagjai  

töltik be a szívét. Ha valaki Jézusnak a jegyese, mert lángoló szeretettel átadta magát az isteni 

Vőlegénynek, akkor nyilván Ágnes is ezekről a lelki élményeiről írt, és Assisi Szent Klára ezért 

tudott ilyen mélységes gondolatokkal válaszolni annak, akit Krisztus jegyesének tekintett.  

  

 3. A harmadik levél 1238-ban íródott. Megírására Ágnesnek a böjti kötelezettségre 

vonatkozó kérdése adott alkalmat. Klára válasza egészében arra az eszméjére épül, hogy 

mindenféle aszkézis alapjául a misztikus egyesülésből fakadó örömnek kell szolgálnia.  
 Érdemes megfigyelni megint a megszólítást: „Krisztusban fölötte igen tisztelt Úrnőmnek, és 

az összes halandók között legkedvesebb nővéremnek, Ágnesnek, a fölséges cseh király 

édestestvérének, de immár a magasságbeli Királya nővérének és jegyesének, Klára, Krisztus 

alázatos és méltatlan szolgája, a szegény úrnők cselédje, az üdvösség szerzőjében, az üdvösség 

örömét, és minden jót, amit csak megkívánni lehet”, tudniillik küld Ágnesnek.  

 Nyilván addigra testvére lett a cseh király. És ez a családi vonatkozás alkalmat ad arra, hogy 

Klára Ágnest a Nagy Király nővérének és jegyesének tekintse:  

 „Örömmel hallok jólétedről, kielégítő helyzetedről, és azokról a bíztató sikerekről, 

amelyeket a mennyei jutalom elnyerésére kezdett úton elértél. Örömöm annál nagyobb, és lelkemet 

az Úrnál annál nagyobb vigaszság tölti el, minél inkább tudom, és hiszem, hogy azokat a 

mulasztásokat, amelyeket én és a többi nővérek a szegény és alázatos Krisztus nyomdokainak 

követésében elkövetünk, Te csodálatos módon pótolod.” 

 

 Assisi Szent Klára alázata ragyog föl ezekben a sorokban. Tükröződik a testvéri 

összetartozás fontossága. Hogy az egyik segít a másiknak a megszentelődés útján.  

 A későbbiekben így folytatja a levelet: „Csak azt szeresd fenntartás nélkül, aki szereteted 

fejében tökéletesen neked adja magát, Akinek szépségét a nap és a hold csodálja, és Akinek 

visszafizetése értékében és nagyságában végtelen. Őreá a magasságbeli Isten Fiára gondolok itt, 

Akit a Szűz szült, és Akinek anyja a szülés után is szűz maradt. Az Ő édességes Anyjához 

ragaszkodjál, mert lám, olyan Fiút szült, Akit az egek sem tudnak befogadni, és Aki mégis 

szentséges méhének kicsiny rejtekében befogadta, és szűzi ölében hordozta. Te is lelkileg és 

állandóan tiszta és szűzies testedben hordhatod Őt, ha alázatosságának és még inkább 

szegénységének nyomdokait követed. Hiszen Benne azt az Istent öleled, Aki Téged, és az egész 

Mindenséget magához ölelve tartja. Azt birtokolod, Akihez a világ minden más mulandó javánál 

erősebben kell ragaszkodnod!” 

 

 4. A negyedik levél  1253-ban keletkezett, tehát Klára utolsó levele ez, életének mintegy 

hattyúdala. Ebben arról ír, hogy a misztikus egyesülés révén Ágnes Krisztus anyjává és 

jegyesévé lett. És feltündöklik Klára szeretete barátnője és szerzetestársa iránt, akivel lélekben 

egynek érzi magát, és ezt kimondhatatlan rajongással szeretné kimondani. Így szólítja meg Ágnest: 

 „Lelke felének, bensőséges és kivételes szeretete jeles befogadójának, a fölséges 

Királynénak, az örök Királyi Báránya jegyesének, Ágnes úrnőnek, a legkedvesebb anyjának és 

valamennyinél jobban szeretett leányának Klára, Krisztus méltatlan szolgálója, és az assisi Szent 



 

Damiano monostorában lakozó szegény úrnő haszontalan cselédje üdvözletét küldi, és kívánja, 

hogy a többi százszor szent szüzekkel Isten és a Bárány trónja előtt énekelhesse az új éneket, 

és követhesse a Bárányt, bárhova is megy.  

 Ne csodálkozzál azon, hogy ritkábban írok, mint azt Te, és az én lelkem kívánná és 

sürgetné. És ne hidd, hogy az irántad érzett szeretet tüze kevésbé perzselő lánggal lobog anyád 

szíve mélyén! A késedelem oka kizárólag a megfelelő hírvivő hiánya, és az utak közismert 

veszélyessége. Most, hogy írok kedvességednek, örvendek és ujjongok veled a Lélek, a Szentlélek 

örömében, Krisztus jegyese, mert második szentséges szűzként, második Szent Ágnesként 

csodálatos módon eljegyezted magad a szeplőtelen Báránnyal, Aki elveszi a világ bűneit, miután 

előbb messze elvetetted magadtól a világ minden hiúságát. Bizonytalan dolog az, akinek megadatott 

élvezni eme szent lakoma örömeit, hogy szíve minden dobbanásával ragaszkodjon ahhoz,  

  –  akinek szépségét az összes mennyei karok vég nélkül csodálják,  

  –  akinek szeretete szeretetre gyújt,  

  –  akinek szemlélése felüdít, 

  –  akinek jósága bőséggel halmoz el,  

  –  akinek édessége betölt,  

  –  akinek emléke szelíd fényt vet utunkra,  

  –  akinek illatától új életre kelnek a halottak, és  

  – akinek  dicsőséges színe látása a mennyei Jeruzsálem (Jel 21, 2?) minden polgárát a 

boldogság mámorával tölti el, mivel hogy Ő az örök dicsőség kisugárzása, az örök világosság 

visszfénye és szeplőtelen tükre. Ó királynőm, Jézus Krisztus jegyese, ebben a tükörben nézd 

magadat minden nap! Benne szemléld orcádat szüntelenül, s külsőleg és belsőleg úgy ékesítsed 

magad, úgy öltözzél az erények változatos sokféleségében, és úgy övezd magad virágokkal és 

ruhákkal, ahogyan hozzám, a fölséges király tisztaságos leányához és jegyeséhez illik. Ebben a 

tükörben a boldog szegénység, a szent alázatosság és a kimondhatatlan szeretet fénye lángol 

úgy, hogy Isten kegyelméből az egész tükröt egyszerre szemlélheted. Figyelj tehát ennek a tükörnek 

az elejére, tudniillik annak szegénységére, Akit jászolba fektettek, és kicsiny pólyába takartak. Ó 

csodálatos alázatosság, ó bámulatos szegénység! Az angyalok Királya, az ég és föld Ura jászolban 

fekszik. A tükör közepében az alázatosságot szemlélje, és mellette azt a boldog szegénységet, és 

nemkülönben azt a tömérdek fájdalmat és kínt, amelyet az emberi nem megváltásáért Jézus vállalt 

magára. A tükör szélén pedig vedd fontolóra azt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel a keresztfán 

szenvedni és rajta minden másnál szégyenletesebb halállal meghalni kívánt. Midőn ezt a tükröt a 

kereszt fájára helyezték, Ő maga a próféta szavával a következő megfontolást kötötte az arra járók 

lelkére: Ó, ti mindnyájan, akik sírtok, akik jártok-keltek az úton, nézzetek ide, és lássátok, van-e oly 

fájdalom, mint az én fájdalmam? (vö. Siral 1, 12). 

 Mi pedig kiáltozására és jajgatására kiáltsuk feléje egy szívvel, egy lélekkel: állandóan arra 

gondol, és eleped bensőmben a lelkem (vö. Siral 3, 20 ).  

 Ezért egyre hevesebb lángra gyúlj, ó, királynéja a mennyei Királynak! Ezen felül szemléljed 

az Ő kibeszélhetetlen gyönyörűségét, gazdagságát és el nem múló tiszteletét! A szíved túláradó 

vágyakozásában és szeretetében sóhajtozva kiáltsd: Vonj engem magad után! Fussunk keneteid 

illata után! (Én 1, 4). Ó mennyei édesem! Szaladok, és el nem fáradok, míg be nem vezetsz a bornak 

házába (Én 2, 4), míg csak bal kezed fejem alá nem illeszted, jobboddal boldogítóan át nem ölelsz 

(Én 2, 6; 8, 3), és ajkadnak elandalító csókjával nem illetsz (Én 1, 1).  

 Míg így szemléled isteni jegyesedet, el ne felejtsd szegény anyácskádat! Tudd meg, hogy én 

kitörölhetetlenül belé véstem szíved táblájába boldogító emlékedet, mert mindenki másnál 

jobban szeretlek! Mit mondjak még? Irántad való szeretetemben hallgasson a húsból való nyelv, 

mert itt a lélek nyelve szól és beszél. Ó áldott leányom, mivel irántad érzett szeretetemet a húsból 

való nyelv nem tudja tökéletesen kifejezni, csak annyit tudok mondani, amennyit itt tökéletlenül 

írásba foglaltam. Kérlek, fogadd szeretettel és jóakarattal, és olvasd ki belőle legalább azt az anyai 

vonzódást, amelynek heve nap-nap után a szeretet lángjára gyújtja szívemet irántad és leányaid 

iránt. Szeretettel ajánlj engem és leányaimat Krisztus szeretetébe! Viszont az én leányaim, főleg a 

testvérhúgom, a nagy okosságú Ágnes szűz az Úrban tőlük telhető buzgósággal a te és leányaid 



 

imádságába ajánlják magukat. Élj kedves leányom leányaiddal, míg csak a nagy Isten dicsőséges 

trónusa elé nem jutsz! És imádkozzatok érettünk! Jelen levelem átadóit, a kedves Amatus testvért, 

aki egyaránt kedves Isten és az emberek előtt, és Bonagora testvért tőlem telhető módon a 

szeretetedbe ajánlom. Ámen.” – Így fejezi be Szent Klára Prágai Szent Ágneshez írt levelét. 

 

 Ha egy levelet kinyitunk, akkor nemcsak a betűket olvashatjuk ki belőle, hanem a levél 

írójának a lelkületét is. Nyilván Assisi Szent Klára is megélte azt a Jézusról való jegyességet, 

amelyet olyan kézzelfoghatóan tudott Prágai Szent Ágnes lelki szemei elé állítani. 

 

 Vegyük úgy, hogy ma mi is megkaptuk Assisi Szent Klárától ezt a levelet. Nekünk is 

feltárja szívének boldogságát, velünk is meg akarja osztani! Szolgáljon boldogságunkra, hogy 

mindezt az Árpádházból származó szentnek írja. Érezzük magunkat is megszólítva, mint Árpád 

kései ivadékai! Milyen kiváltságos, hogy az Úr az Ő szeretetével ilyen személyre szólóan 

mindnyájunkat meg tud szólítani! Kérjük a szentek pártfogását  hiszen Klára, Prágai Szent Ágnes, a 

magyar szentek – ma különösen Árpádházi Szent Erzsébet, és az ő szentéletű jegyese, Lajos 

párfogását is –, hogy egyre jobban el tudjuk ismerni Jézusnak azt a szeretetét, amellyel Ő önmagát 

az emberi lélek Vőlegényének mondja.  

 Ágnes ünnepe június 8-án van. A zsolozsma 2. olvasmánya az olvasmányos imaórában 

Szent Klárának 2. leveléből idéz. Ennek a befejezése utáni válaszos ének így hangzik: „Ó milyen 

szép vagy, Krisztusnak lefoglalt szűz, aki méltó voltál elnyerni az Úr koronáját, az örök 

szüzesség jutalmát. Senki el nem veheti tőled a szüzesség pálmáját, és el nem szakíthat Isten 

Fiának szerelmétől!”  

  

Befejezésül a 137. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Üdvözlégy, szent test, ki szűztől születtél,  

 És a kereszten kínhalált szenvedtél, 

 Minket Atyáddal ki megbékítettél,  

 Tégedet áldunk.  

 

 Üdvözlégy, Jézus Krisztus igaz vére; 

 Ki bűneinknek vagy eltörlő bére,  

 És mi lelkünknek bőséges értéke,  

 Tégedet áldunk. 

 

 


