„ МИСИЯ БУДИТЕЛ “
Какво означава думата будител ? Без да знаем значението на
думата „будител“ няма как да говорим за мисията будител, а какво
пък означава думата мисия?
Според тълковният речник човек, който буди , подбужда,
мотивира, просвещава се нарича будител, а думата мисия означава
отговорна задача, поръчение. Следователно, и независимо в каква
сфера, всеки поел задачата да просвещава, разяснява, обучава, се
включва в списъка на будителите.
Например националноосвободителното движение в България
добива своят смисъл и съдържание, благодарение на българските
просветители, които познавайки българската история и използвайки
словото – писмено и говоримо, я свеждат до знанието на
обикновените хора, за да разпалят националното самосъзнание, да
подхранят желанието за съхранение на духовните ценности, да
мотивират за освобождаването от чуждо потисничество.
И ето отговорът на въпроса – каква е мисията на будителите.
Мисията на будителите от недалечното минало, според мен, е
била да покажат на българския народ, и не само на него, че трябва да
се гордеем с това, че сме българи, че имаме история единствена по
рода си, че България е най-старата държава в Европа, че България
никога не си е сменяла името, и т.н. Мисията на будителите е била да
разяснят, разкажат, покажат всичко това и така да мотивират
гордостта и националното самосъзнание на българите.
Първите двама духовници,които поставят началото на
националните борби са Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.
Да започнем с Паисий Хилендарски . Той е така нареченият
основоположник на Българското възраждане. За родното му място
самият той пише в „ История славянобългарска “, че е Света гора

Атонска от Самоковската епархия. Днес за негово родно място се
приема Банско.Роден е през 1722 година. Паисий не бил толкова
образован човек, но знаел да чете и да пише.... Той отишъл в
Хилендарския манастир, където станал монах благодарение на
по-големия си брат Лаврентий, който е бил управител на манастира.
Паисий напуска Хилендарския манастир заради раздор с останалите
монаси.Преди да напусне обаче вдъхновен от книгохранилищата на
манастира, той започва да пише за миналото на България в малка
книжка наречена „ История славяноболгарская“, но я завършва в
Зографския манастир които се намира в монашеската република
Света гора на полуостров Атон, Гърция през 1762 година (на 40
годишна възраст). В тази малка книжка той разказва за българските
царе, за българската нация и затова че не трябва да се срамуваме да
се наричаме българи да говорим на родния си език. При обиколките
си из българските земи той носи и разпространява сред българите
свята ценна книга. По известни сведения Паисий загубил живота си в
селището Амбелино пре 1773 година.Известни са над 60 преписа на
книгата му, но първи и най-известен е на Софроний Врачански.
Софроний Врачански е роден през 1738 година в град Котел. Бил е
свещеник и учител. Той преписва „ История славянобългарска“ през
1765 година. Гърците го прогонили от Котел затова, че е преписал
тази ценна книга. Мотивиран от творбата на Паисий той също
започнал да търси търси сведения за миналото на България. Написал
книга за своя живот под името „ Житие и страдание грешнаго
Софрония“. Това е първата автобиография написана в България.
Софроний е починал през 1813 година в Букурещ, Румъния.
Това бяха само първите будители пробудили българите към
свободата. Едни от най-известните будители са : Васил Априлов,
Васил Левски , Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Кирил и Методий,
Климент Охридски, Любен Каравелов , Петко Славейков,Петър Берон,
Христо Ботев и много други.

За да почете делата на тези революционери, през 1922 година
Стоян Омарчевски-тогавашен министър на народното просвещение,
предлага на министерския съвет определянето на 1 ноември като ден
на народните будители.Оттогава насам този празник е идшн от найважните български национални празници.
За да си будител е нужно да пазиш, разпалваш и предаваш онзи
плам в сърцето си, който те кара да се събуждаш всяка сутрин с
мисълта за хилядите възможности , които ти разкрива новият ден и
добрите дела, които имаш въможност да свършиш.
Без делата извършени от будителите нямаше да живеем
живота, които сега живеем. Искам да изразя огромна благодарност
на тези хора. Светла Ви памет! Поклон пред Вас!
Днешните будители са доброволците, родители, учителите,
лекарите и всички хора на земята които помагат да имаме по-добър
начин на живот. Вярвам, че доброто още съществува!

Написала : Айше Билял ,ученичка в 9а клас , СУ ,, Цанко Бакалов
Церковски “ с. Никола Козлево

