Тема 1.1 С вяра задружно живеем, 4 клас

Уроците на вярата
Светлин и Милко бяха приятели от малки. Заедно играеха, заедно
тръгнаха на училище. Светлин винаги изпълняваше указанията на
учителите, беше примерен ученик. Когато разбра, че в училище има група,
която изучава християнската вяра, веднага се записа. Знаеше, че вярата учи
хората на добро и искаше да стане добър и достоен човек. Особено много
го впечатли заповедта на Господ Иисус Христос за любовта към ближния,
дори към враговете.
Милко пък винаги протестираше срещу правилата, които учителите
поставяха, често ги нарушаваше и не се интересуваше от това, че пречи на
останалите да учат. Правеше се на герой, от никого не искаше помощ и
съвети. Той започна да се подиграва на Светлин за това, че изучава религия.
Дори надраска на чина му „поп“. А Светлин все по-усърдно се стараеше да
изпълнява Божиите заповеди. Молеше се на Господ и Божията Майка да
вразумят неговия приятел Милко.
Веднъж Милко избяга последният час от училище. Каза на учителката,
че е болен, но не се върна вкъщи. Светлин много се разтревожи, защото
знаеше, че Милко е намислил нещо. След края на часа му звънна по
телефона. Милко се обади с притихнал глас. Каза, че отишъл на изоставения
строеж недалеч от училище, за да поиграе на крана, но паднал между
строителните материали и колкото и да се опитва, не може да се измъкне. А
на родителите си не смеел да се обади, за да не му се карат.
Светлин се затича към строежа, видя Милко да седи безпомощен със
заклещен крак, лицето му беше посърнало. Светлин бързо съобрази какво
да прави. Размести строителните материали и подаде ръка на Милко.
Изтегли го невредим и го прегърна, защото много се зарадва, че приятелят
му не е пострадал. Милко много се засрами. Чудеше се как Светлин му
помага, след като той всеки ден го обиждаше. Светлин му обясни, че в
часовете по религия се е научил да прощава на другите и да помага на
нуждаещите се.
От този ден Милко много се промени. Не беше вече така самонадеян, не
обиждаше, не пречеше на останалите да учат, дори се записа да изучава
религия. Всички в класа заживяха задружно.
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