Sărbătoarea

În prag de primăvară,
Biserica dedică o zi specială
cinstirii femeilor - Duminica
Mironosiţelor, a treia duminică
după Paşti.
Femeile mironosiţe au
fost cele dintâi care au primit
vestea Învierii Mântuitorului.
Prin aceasta, Dumnezeu le-a
răsplătit curajul şi bărbăţia cu
care au suferit alături de Iisus în
timpul Răstignirii. Apoi, în zorii
zilei de Duminică, pe când

ucenicii Lui stăteau încă ascunşi
“de frica iudeilor”, ele au alergat
fără teamă la mormânt, să ungă
cu miruri trupul Domnului, aşa
cum cerea tradiţia iudaică.
Desigur că şi până la aceste zile
ale Răstignirii şi Învierii, ele
fuseseră alături de Iisus, dar Lau slujit în tăcere, cu cea mai
mare discreţie şi smerenie.
Buchetul de virtuţi care a
împodobit sufletul mironosiţelor cuprinde tot atâtea
motive pentru ca Biserica să-i
îndemne pe toţi fiii ei să-L
urmeze pe Hristos în drumul
vieţii lor aşa cum au făcut-o
purtătoarele de mir: cu
smerenie, cu evlavie, cu curaj atunci când se cere, dar mai ales
cu dragoste. Cu dragostea de
mamă pe care Dumnezeu a
dăruit-o în special femeilor, dar
pe care El o aşteaptă de la fiecare
dintre noi ca s-o arătăm
aproapelui nostru.
Fără cuvinte, sfintele
mironosiţe, icoane vii ale
femeilor creştine, ne vorbesc
despre puterea iubirii
netemătoare, despre dragostea
jertfitoare, despre devotament
şi slujirea cu drag, în tăcere, a
celui de lângă noi.

Mama,

Negruscri Veronica,
clasa a VI-a B, Cajvana

Mironosiţelor

lumina din sufletul meu
Mama… O văd ca prin vis. Cu pletele castanii, ochii negri şi calzi…
Orice ar fi, ea mă ajută şi mă înţelege. Mă iubeşte nespus de mult. Îmi
poartă de grijă, îmi dă sfaturi părinteşti şi mă învaţă numai de bine, mă
dojeneşte atunci când greşesc. Întotdeauna este calmă, mărinimoasă şi
milostivă. Parcă-ţi mângâie sufletul alinându-ţi suferinţa, te face să
zâmbeşti când eşti trist şi îţi spune: „Priveşte mereu înainte”!
Pieptul pe care-mi sprijin capul, mâna caldă care mă alină, ochii
care mă veghează cu multă duioşie sunt ai mamei mele dragi. Ea este
cea care-mi stă la căpătâi când sunt bolnav şi se roagă pentru mine
totdeauna.
Cum pot să-ţi mulţumesc, Doamne? M-ai binecuvântat cu o
mamă extraordinară. Ea trăieşte în gândul şi-n inima mea. Cum ar fi
viaţa mea fără ea?

Otilia Popescu şi Ioana Vlădău,
clasa a IV-a A, Şcoala Nr. 1 Suceava

Mama - gingăşia florilor
Şi leagănul de dor al viselor.
Mama - foşnetul frunzelor
Şi puterea firului de iarbă
Ce străpunge gheaţa iernii.
Mama - bunătatea şi sfinţenia
îngerilor
Vocea caldă şi surâsul încrezător.

Mama - anotimpul fericirii eterne
Şi înţelepciunea veşnicului suflet
de copil;
Mama - iubire, credinţă şi povaţă,
Prietenă şi soră, pavăză şi
mângâiere Mama...
Diana Achihăie,
clasa a VIII- a, Suceava

Liliana Jardă, Suceava
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