Споделено за будителите
Сякаш в днешно време все по-малко хора обръщат внимание на истински
ценните и важни неща около нас. Читателю! Спри за малко и помисли! Спомняш
ли си, че един от най - светлите български празници е Денят на народните
будители. Сещаш ли се кои са те? Помниш ли заветните им дела и светлите им
думи?
Тези споделени мисли не са за незаинтересовани хора, които са се
впуснали в живота, без да забелязват случващото се около себе си. Или може би
са точно за тях... Не знам!
Драги читателю, поседни за миг и се замисли за нашите светли народни
будители! За техните дела, думи и действия! Те не са направили това напразно!
Направили са го за мен, за теб, за нас - наследниците на българското богатство,
слово и култура. Замисли се и за техните последователи - за съвременните
будители - за хората, които навярно не забелязваш или дори не зачиташ.
Иван Рилски, Неофит Бозвели, Стефан Караджа... Спомняш ли си за тези
хора? Помниш ли Кирил и Методий, на които дължим азбуката си? И техните
думи „Не пада ли от Бог дъжд еднакво за всички? Също слънцето не грее ли
еднакво за всички?".
А Паисий Хилендарски? Той написва своята „История
славянобългарска" не за друго, а за да каже на народа да не се срамува от
произхода си и да знае, че има славна история, с която да се гордее!
Читателю, припомни си за Ботев, Левски и Вазов. Изразите „Тоз, който
падне в бой за свобода, той не умира!" и „Ако спечеля, печели цял народ, ако
загубя, губя само себе си!" говорят ли ти нещо? Гордей се! Гордей се, че си
българин, гордей се с нашата славна история и минало!
За жалост в днешно време гордостта се загуби някъде из забързаното
ежедневие и байганьовщината, присъстваща в него. Всички ние се нуждаем от
това да намерим повод да се гордеем. Драги читателю, огледай се - нима нямаме
поводи за гордост? Валя Балканска и гласът й, който вече няколко години звучи
в Космоса, „Златните момичета" на Н. Робева и техните многобройни медали,
прославили ни в цял свят, завидните ни спортисти като Кубрат Пулев, Стефка
Костадинова и Ивет Лалова, нима всички те не са достатъчен повод за гордост?!
Но ние се нуждаем от будители и в съвремието. За мен безспорни
съвременни будители са учителите. Замисли се, мили читателю! Нима те не ни
учат на всичко, което знаят? Учат ни да четем, пишем, смятаме, но най-вече ни
учат да посрещаме трудностите, да се справяме с тях и да бъдем хора! Подготвят
ни за реалния живот с всичките му предизвикателства и препятствия. Разказват
ни за славната ни история, показват ни красотите на България и ни учат се
гордеем с нея и да я пазим чиста!
Нека се научим да виждаме истинските неща и в ден като този празникът на будителите ни, да си спомним за тях, за делата им. Запомнете! Те
никога няма да умрат, ако всички ние ги пазим и носим в сърцата си! Пожелавам
на всички ни да намираме все повече поводи за гордост, че сме българи и не се
срамуваме от това! Желая да намираме все повече съвременни будители, да ги
ценим, уважаваме и обичаме! И нека не забравяме тези, на които дължим нашите
знания и умения! Честит празник!
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