Про ідентичність та місію посвяченої діви
Діва покірна наречена Христа, яку Він обрав і полюбив.
Вона – храм Святого Духа.
Вона – дочка Церкви (пор. св. Тереза Велика).
*
Діва вирізняється довірливою вірою (пор. Авраам), яка говорить Богу «амінь».
Слухняною вірою на взірець Марії, котра говорить Богу fiat.
Вірою Церкви, вона живе у повноті віри.
*
Діва – посвячена Богу особа завдяки звершеному обряду посвячення.
Вона належить до чину дів у Церкві.
Діва живе з усвідомленням того, що склала обітницю довічної чистоти.
Вона світська, але посвячена християнка.
*
Діва живе у світі (пор. Лист до Діоґнета).
Вона зносить самотність, брак розуміння.
Діва живе духовністю Адвенту і Парусії, вона пильнує, кається (притча про мудрих дів).
Регулярно сповідається. Цінує різні форми духовного керівництва.
*
Діва прямує за Христом, слухає Його, перебуває з Ним (поклоняється Йому у Пресвятих Дарах).
Вона вдивляється у хрест Воскреслого як св. Марія Магдалина.
По змозі бере щоденну участь в Євхаристії.
*
Діва прислухається до голосу Святого Духа.
Вона довіряє своє життя Діві Марії.
Шукає підтримки у прикладах святих дів (жінок).
*
Діва поєднує молитву і діяльність (Марія та Марта).
Вона зберігає дистанцію щодо світу, який проминає.
Не залежить від моди, звичаїв, середовища (св. Марія Магдалина).
*
Діва любить Церкву, за яку Христос віддав самого себе (Еф. 5, 25).
Вона підтримує сталий зв'язок з єпископом своєї дієцезії.
*
Вона – діва, котра слухає, як Марія:
- слухає Слово Боже;
- читає Святе Письмо;
- роздумує над Євангелієм і зберігає його у своєму серці.
*
Вона є дівою, що молиться (орантою):
- молиться за Церкву і світ (Утреню і Вечірню);
- молиться постійно, дбає про красу молитви;
- підтримує дружні стосунки з іншими дівами, зі своєю родиною і парафією, з релігійними рухами, в яких
зростала.
*
Діва тактовна, вміє зберігати довірені таємниці.
Стежить за собою, аби бути жіночною і ніжною, чуйною і доброю, незважаючи ні на що.
Вона дбає про своє здоров’я, психічну рівновагу і добрий зовнішній вигляд.
*
По змозі допомагає слабким і бідним.
*
Діва свідчить про Христа у тому середовищі, в якому живе.
Вона бере дієву участь у духовному материнстві Церкви (через духовне спілкування).
*
Діва променіє надією та радістю Євангелія (вона - вісник кращого світу).
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