
МОЯТ СЪВРЕМЕНЕН БУДИТЕЛ 

 

В миналото нашите будители са събуждали народността. Нима има българин, който 

не е чувал имената на Софроний Врачански, Паисий Хилендарски, Д-р Петър Берон, 

Левски, Ботев и Раковски, Любен Каравелов и още много книжовници, родолюбци и 

революционери? Те първи са казали на народа си да не се срамува от езика си и да продължи 

словото и писмеността си. Това са имената на българските будители, които с цената на 

живота си, буква след буква са редили дума след дума, които са станали част от вечността, 

защото словото им е записано и ще пребъде векове напред. 

В тъмните и тежки години, когато нашата държава е била подложена на големи 

изпитания и едно дълго владичество, благодарение на тези хора с буден и смел дух, всички 

ние днес можем да четем написаното от тях и да усетим с душата си нашето минало. 

Неотменният дълг на тези герои да намерят словото и до го разпространяват сред хората ги 

прави велики и достойни, затова ги почитаме и уважаваме до днес, защото народът, дори в 

най-мрачните времена, е имал нужда да нахрани душата си и да отвори очите си за нови 

знания. 

Нашите будители са се погрижили честта, достойнството, непокорството, словото и 

родолюбието да не изчезнат от лицето, душата и сърцето на нацията ни, затова днес всеки 

един от нас с гордост се нарича БЪЛГАРИН. Да възродим техния дух у себе си, да си 

възвърнем вярата и надеждата и да продължим тяхното дело, благодарение на 

просветлението им, доказвайки с живота си нашата национална стойност.  

Също толкова стойностни и необходими днес са учителите, творците и нашите 

дейци, които насят ореола на свещенодействието. Те са нашите народни будители днес. Те 

ни карат да учим, да копнеем за нови знания, да пишем, четем и да се обогатяваме все повече 

и повече, разкривайки ни нови области от познания и духовно развитие. Да бъдем 

любознателни и човеколюбиви, да бъдем достойни и добри... Да бъдем пример във всичко, 

което правим. 

Това е най-важното наследство от нашите предци! Само единствено тогава тяхната 

мисия никога няма да изгуби смисъла на този светъл празник... 
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