
 

ДАЛИ НИЕ, НЕЗРЯЩИТЕ, НЕ ВИЖДАМЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЦВЕТОВЕТЕ НА 

ЖИВОТА? 

 

     Често, когато наблюдаваме някакъв човек или предмет и го виждаме отлично, в 

детайли, не осъзнаваме огромната възможност, която имаме, за да правим това. На 

Земята живеят  хиляди хора, които се раждат слепи или загубват зрението си на по-

късен етап. Всички те живеят с мисълта, че тази способност им е отнета, а това е 

прозорецът за опознаването на заобикалящия ни материален свят. Но в живота нито 

едно действие не остава без отзвук, без противодействие. Загубата на зрение затваря 

един прозорец, но дали в този момент не се отваря друг, който извежда човека пред 

гледка, много по-ярка, по-стимулираща, по-насърчителна за водене  на битка за 

оцеляване, по-разтърсваща и дори по-цветна.  Тази картина е емоционално 

пренаситена с тъжни чувства и страдание от безумно трудните ситуации, пред които са 

изправени незрящите всекидневно. Но рязко картината се променя. Трудностите сякаш 

отстъпват пред ранения,  но все още борещ се за своята победа над тях воин-

незрящият човек. Сякаш от врагове те се превръщат в негови съюзници в нелеката 

война с име живот. Трудните ситуации често са поваляли незрящия воин, карали са го 

да се предаде, да се примири, да стане техен пленник. Но не! Той не им го е позволил. 

Показал им е, че е по-силен, изправял се е всеки път след погром, решен още по-силно 

да удържи победата докрай.  

Тежките моменти в битието на загубилите своето зрение хора са чести и доста 

обезсърчаващи. Но вземете  пример от тези хора със силен характер, които 

преодоляват несгодите на битието! Те не допускат картината  на техния живот да 

остане тъжна. Борческият им дух я превръща в ярък символ на победния край.  

Когато погледнем към картина, на която е изобразена тежка битка, 

преобладаващите нюанси са тъмни и потискащи. Нека поправим пейзажа! Той ще 

стане много по–красив, ако всеки незрящ приложи към него своя успех в борбата с 

живота, какъвто и да е този успех, дори и малък да е. Тогава вече пред себе си ще 

имаме цялостна картина с  възможно най–прекрасните цветове, каквито и нормалните 

очи не са виждали. 

Обръщам се към Вас, приятели със сходна съдба! Изживейте живота си 

достойно пред всички, които ви смятат за лишени от участта да постигате велики 

победи! Знайте, че вашата житейска картина също може да бъде изпълнена с цветове и 

светлина! 

Казвам се Вяра! 
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