ДЕНЬ МАТЕРІ

Щороку друга неділя травня присвячується матері і цього дня святкується День Матері.
Це свято шановане по всьому світі вже багато років. Ми віддаємо нашим матерям
особливу честь і шану, так щоб усі зрозуміли, яке велике значення має в кожній родині, в
народі та суспільстві загалом мати. Наша землячка, відома українська поетеса з Денисова
Іванна Блажкевич присвятила матері чудовий вірш:
Величаєм тебе, мамо,
В цю святочну днину –
За твій труд і за старання
Пильні, без упину.
Величаєм за ту працю,
Яку мама мала,
Нім дитинка від колиски
На ніженьки встала.
Величаєм за той догляд
Пильний, невсипущий,

Щоб собі що не накоїв
Син непосидющий.
Величаєм за ті скорбні
Недоспані ночі,
Як недуга заглянула
Дитяткові в очі.
Величаєм за опіку
У житті ззарання,
І за те перед тобою,
Клонимось в пошані.

Слово Боже навчає нас як слід правдиво шанувати наших матерів: “16 Шануй свого
батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб
було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі” (Повторення Закону 5:16).
Чеснотній і побожній жінці присвячено чимало рядків у Біблії. Чудові слова з Книги

Приповістей звернені до жінки, наділеної побожними чеснотами! (Приповісті 31:10-31).
На матері лежить великий і тяжкий тягар – народження і виховання дітей. Це те
відповідальне і шановане покликання, яке дав їй Бог, аби вона виконувала його з вірою,
щирим серцем і довготерпінням. Це те покликання, яким наші матері служать Богові,
коли вони виховують дітей побожними, вірними Господу християнами, добрими
громадянами своєї крани, чесними і працьовитими. Матері навчають нас добра і своїм
люблячим серцем провадять через усі негаразди і труднощі цього життя. Матері
навчають нас молитви, і моляться за нас, хоч ми так часто забуваємо помолитися за них.
Про щирі слова материнської молитви ми співаємо у пісні:
Ці слова мені в серце запали,
Як посіяні добрі зернята,
І рясні їх дощі поливали,
Бо за мене молилася мати.
Тільки коли ми стаємо дорослими, починаємо як слід цінувати мамину любов і доброту.
А в житті часто буваємо до наших матерів неуважними, невдячними, нерідко не
знаходимо часу щоб сказати їм лагідне слово, зізнатись, як любимо їх. Побожна мати
навчає дітей провадити з молитвою кожну хвилю свого життя. І вчить вона їх не криком,
не примусом, а лагідним словом і власним прикладом. Її діти бачать, що робить вона і
слухають її.
Мамо люба, ми до тебе
Нині прибігаєм,
Наші щирі побажання
Тут тобі складаєм.
Хай Господь благословляє
Всю твою роботу,
Посилає тобі втіху,
Й забира турботи.
Щоб в здоров’ї довго довго
Ти жила на світі,
Розцвітала і Божій ласці
Наче квітка в літі.
Щоб діждалася потіхи
від дітей коханих,
Як з них виростуть
Побожні й чесні громадяни.
Серце більше б розказало,
А вуста – не сила,
То ж за все тобі подяка
Рідна мамо мила.
Господеві нашому слава по віки вічні, за те, що дав нам дарунок материнської любові і
доброти. Амінь!
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Що б ви сказали своїй матусі в День матері?
2. Розкажіть вірш про маму?
3. Як ви допомагаєте мамі вдома?
4. Яка заповідь Божа вчить нас шанувати батьків?

