
GLEDAJ ONOGA KOJI JE ZA TE POSTAO PREZREN 

Gledaj onoga koji je za te postao prezren i slijedi ga postavši radi njega prezrena na ovom 

svijetu. O, najplemenitija kraljice, pogledaj, razmisli, razmatraj svoga Zaručnika, najljepšeg 
među sinovima ljudskim, kako je radi tvoga spasenja postao najružniji od ljudi, prezren, 

udaren i po cijelom tijelu mnogostruko bičevan, umirući u samim tjeskobama križa, i poželi 

da ga nasljeduješ. 

Ako budeš s njime trpjela, s njime ćeš kraljevati, ako s njime podnosiš boli, s njime ćeš se i 

radovati, ako umireš na križu patnja, s njime ćeš imati višnje stanove u sjaju svetaca, i ime će 

tvoje, zapisano u knjizi života, biti slavno među ljudima. 

Zbog toga ćeš vječno kroz vijeke vjekova biti dionica slave nebeskoga kraljevstva u zamjenu 

za zemaljsko i prolazno; učestvovat ćeš u vječnim dobrima u zamjenu za propadljiva i živjet 

ćeš u vijeke vjekova. 

Drugo pismo sv. Klare Agnezi Praškoj 

 

 
 
 
 
PITANJA ZA RAD:  
Kad sam prvi puta upoznala sv. Klaru? 
Koju od mnogih jasnoća svete Klare bi željela najviše nasljedovati? 
Kako bi svojim riječima opisala jasnoću prijateljstva svete Klare? 
Jasnoća svete Klare u odnosu sa sestrama je vrlo konkretna i zbiljska. Što te se tu najviše dojmilo? 
Kako je Klara gledala na rad? 
Kako se Klara odnosila prema crkvenim predmetima? 
Kako se u životu u bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda otkriva milost rada, skrb za crkvene 
predmete i osjetljivost za stvoreni svijet? 
Je li ti iznenađujuća šutnja koja je bila kroz povijest o svetoj Klari? 
Kako bi predstavila svetu Klaru djevojčicama i djevojkama danas? 
Kakvu Klaru bi ti nacrtala da umiješ crtati, kojim bojama, u kojem kontekstu, s kojim ljudima, 
odnosno pozadinom,  što bi ona poručivala? Koja slika svete Klare ti je lijepa i govori ti svaki put kad 
je promatraš? 
Kakav je bio Klarin odnos prema bližnjima? 
Kakav je bio Klarin odnos prema sestrama?  
Opiši Klaru kao memoriju franjevačke duhovnosti i molitve! 
U čemu je jasnoća Klarine osjetljivosti za stvoreni svijet?  
Je li te iznenadilo to što je o Klari se mnogo godina šutjelo? 
Kako bi opisala Klarinu odgovornost prema braći? 
U čemu je tebi sveta Klara izazov? 
Koje pitanje bi postavio svetoj Klari? 
 


