
„Мисия Будител“ 

 

Ако на един чужденец датата 1 ноември не му говори нищо, то за 

българина тази дата е един от най-светлите български празници, които 

празнуваме днес - празник на народните будители.. 

Какво означава думата „будители“ ? 

Будителите са просветители от времето на Възраждането. Като се 

върнем назад, в миналото, в нашата история е имало много трудни и лоши 

времена, именно тогава будителите са били тези, благодарение на които 

сме се съхранили като народ и душевност. Ние трябва да помним кои са и 

да следваме заветите им. Трябва да помним миналото си, за да повярваме и 

в бъдещето си. Историята на нашите предци, с цялото й величие, трябва да 

събуди  душите ни, да ни зареди с енергия и желание, не само за следване 

заветите на будителите от миналото, но и да бъдем редом със 

съвременните будители, защото ние сме отговорни за нашето бъдеще. 

Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Васил 

Априлов… Имена, които никога не бива да забравяме. Благодарност към 

тях! Дълбок поклон пред тези, които ни завещават писменост, съхраняват 

българското слово, вярата, традициите. Тези, благодарение на които сега я 

има България и българския народ! 

А кои са будителите днес? Къде са? Те са навсякъде около нас–

родителите, учителите, приятели, наставници, които ни помагат да се 

изграждаме като личности, да изкачваме правилните житейски стъпала. 

Моята майка е ярък пример за такъв човек. Тя е винаги до мен. Учи 

ме на важните неща в живота–кое е това, за което трябва да се боря и да не 

се отказвам. Учи ме, че с усилие, труд, воля, постоянство и устременост, 

мога да постигна всичките си мечти. 

Благодарение на нея знам, че колкото и да е забързан и разпилян живота в 

днешно време, винаги трябва да имам време за важните неща: семейство, 

приятели и всичко онова, което ни кара да се усмихваме. 

Ами Учителите? 

Те са хората които, ни помагат да вървим по пътя, по който сме тръгнали, 

за да станем пълноценни хора. Учителите ни карат да се гордеем с езика 

си, да обичаме историята и Родината си и всеки ден разкриват пред очите 



ни нови хоризонти. Въвеждат ни във вълшебството на литературата, в 

тайнството на науката, в стройния свят на цифрите, в светлите и мрачни 

периоди на историята, в безкрая на българските поля и дори в небесните 

галактики. Те правят от нас достойни хора, готови за изпитанията на 

новото време. Та нали те, днешните български просветители обучават 

талантливите младежи, които носят медали от световни олимпиади. Та 

нали те подготвят гениалните изпълнители, които прославят България на 

световни сцени. От техните очи бликат сълзи на радост, когато 

награждават българските спортисти. 

Ето това са народните будители на днешното време. Тяхната мисия е 

измерима със славата за България и определена със скромното име 

„родители“ и „учители“. 

Поклон пред Вас родители и учители! 

Мисията Ви е успешна! 
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