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Има три вида хора. Едните са такива, те дават всичко, което имат,
но не искат нищо в замяна – светците. Вторите дават, нямайки нищо
против и да получат, но дори да не получат, не се сърдят. А трети само
взимат, но нищо не дават.

Аз  съм  от  втория  вид  и  въпреки  че  съм  била  много  пъти
наранявана,  не съм се променила към по-лошо.  Сега ще ви разкажа
една история, която, ако се замислите, ще ви покаже причината да не
съм лош човек. 

Името ми е Ариа и съм на петнайсет. Спомням си как веднъж си
вървях по улицата и си размишлявах, когато един човек, който бегло
ме познаваше, изтича до мен и каза, че къщата ми гори. Нека да уточня,
че  имах  по-малка  сестра  на  име  Клоуи  и  двете  бяхме  останали
сирачета преди пет години. Гледаше ни чичо ни, който преди около
два месеца също почина и оттогава живеем сами. Клоуи е на десет,
затова не се страхувам да я оставям сама вкъщи. Когато чух за пожара,
просто хвърлих всичко, което бях купила, и се затичах към къщата. Тя
беше почти цялата в пламъци. Виждах как огнените езици я поглъщат
и знаех, че вътре е сестра ми. В този момент просто не се замислих.
Действах, без да се запитам дали действам правилно, или не. Просто
скочих  в  пламъците.  Вратата  беше  почти  изгоряла,  така  че  не  се
наложи  да  я  отварям.  Вътрешността  на  къщата  беше  пълна  със
задушлив дим, който ме накара да кашлям и едва да дишам. Втурнах се
да търся Клоуи. Намерих я на пода на кухнята. Едва успях да я накарам
да стане.  Бяхме почти стигнали до вече изгорялата  врата,  но аз  не
можех повече. Бутнах силно сестра си навън и тя за малко да падне, но
успя да запази равновесие. Казах й през зъби, че трябва да се отдалечи
от къщата. Спомням си, че й изкрещях „Махай се!” и тя ме послуша.
Усетих, че ми се вие свят, и в един момент сякаш се отделих от тялото
си. Но после нещо се случи и аз пак се върнах към живота. Припаднах.



Когато  отворих  очи,  бях  извън  къщата,  на  тревата.  Пред  мен
стоеше някакъв странен човек. Или не... не беше човек, защото имаше
шест крила. Очите му бяха златисти, а косата – кестенява. 

- Кой и какво си ти – попитах.
- А, аз ли? Аз съм серафим – отговори ми той. –Ти вярваш в Бог

и предполагам знаеш кои са серафимите и че те са ангелите,
обичащи най-много Бог. 

- Да, но откъде...
- Откъде знам, че вярвам в Бог ли? Ами дълга история, която не

мога да ти разкажа сега.  Обаче искам да знаеш: ти не беше
готова  да  умреш и не трябваше да  умираш,  затова  не умря.
Вярата  ти  и  саможертвата,  която  направи,  те  спасиха.  Ти
вярваш от около година и си новачка в тая област за нещата,
свързани с Бог, но вярата ти се оказа достатъчно силна, че да
не изоставиш сестра си, защото трябва да помагаш. 

- Значи един вид, ако не вярвах, нямаше да оживея? – попитах.
- Не,  нямаше,  защото  ти  беше  умряла,  но  Бог  те  върна  към

живота. Вярата ти те спаси.
- Ами Клоуи, тя как е? – притесних се изведнъж аз. 
- Спокойно, добре е!
Въздъхнах облекчено.
- А къде е?
- В болницата. Спокойно, всичко е наред с нея, няма опасност за

живота й.
- Ами то  излиза,  че  вярата  в  Бог  решава  всичко в  живота  на

човек.
- Да – усмихна се серафимът. - Да вярваш или да не вярваш,

това е  единственият избор,  който човек  може да прави цял
живот. 

И след това изчезна,  оставяйки ме не объркана,  а  сигурна във
вярата си.


