
Тема 1.1 Вяра и суеверие, 3 клас 
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Мария беше добра жена, изискана домакиня и обичаше да се облича красиво. 

Имаше много златни и сребърни украшения, които държеше в специална кутийка. 

Много се разтревожи, като разбра, че някой я е откраднал. 

- Марине, ще отида при гадателката да ми каже кой ги открадна – казала тя. 

- Я не пълни джоба на тази измамница - посъветвал я съпругът ѝ. 

- Ще отида. Тя познава - грабнала парите и тръгнала. 

Гадателката казала, че скъпоценните ѝ украшения са откраднати от една руса 

жена и описала външността ѝ. Зачудила се Мария и започнала да размисля. Спряла 

се на съседката Дора, която скоро се заселила в града, но веднъж идвала у тях. 

Разказала на приятелките си, те на други, и стигнало до съседката Дора. Тя много 

се огорчила, защото никога не била и помисляла да краде. Дошла да се обясняват 

и се скарали. Останали сърдити. 

Минали години. Един ден дошъл брат ѝ и донесъл кутийката с всичките 

украшения. 

- Защо е в тебе? - попитала тя изненадана. 

- Съпругата ми, недоволна от подялбата на нашето наследство, я присвоила, 

когато идвахме на гости - отговорил той. 

- А защо я връщаш? 

- Защото оттогава всичко върви назад в нашата къща. Няма Божия благословия. 

Мария се смутила много и се обърнала към съпруга си: 

- Марине, как ще погледна Дора в очите? 

- С Дора е лесно. Ще ѝ се извиниш. Ако не ѝ премине, ще ѝ подариш златно 

украшение и всичко ще се оправи. Другото е страшно. 

- Какво е то? 

- Ти си търсила помощ от дявола, а това е грях! 

- Какво да правя? 

- Ще направиш изповед пред свещеник и грехът ти ще се прости при условие, 

че никога вече няма да отиваш при гадатели. 

Тя много се смутила, а той добавил: 

- За такива неща се иска трезво мислене. Ако беше необходимо да знаем 

бъдещето си и кой какво мисли и прави за нас, Бог щеше да ни даде такъв усет, 

както ни е дал слух, зрение, обоняние. Но това не е полезно за нас. Гадателството 

нанася голяма вреда на душата! 
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Забележка: Имената на героите са измислени и не съвпадат с реални личности. 

 

Гадателката 
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