
Мисли дадено от Учителя през 1934 год.  
Да се чете от Великден за девет дни. 

 
ДЕН ПЪРВИ 

 
1. Пред тебе е очертан ден чист и светъл. 
2. Аз Съм този път, следвай го безспирно. 
3. Животът ще просветне, ще имаш Моя Мир. 
4. Ще се осъществи всяко добро дело на земята. 
5. Аз живея, за да бъдете и вие живи. 
6. Бъди в очакване и проготви се. 
7. Усили светлината на запаления фар в теб. 
8. Съизволявам върху ония, които Ми служат. 
 

ДЕН ВТОРИ 
 
1. Силата иде, когато си във връзка с Духа. 
2. Да познаваш нещата в тяхната светлина, е доброто, направено навреме. 
3. Доброто, направено навреме и на място е основа на живота. 
4. Ако в пътя избран успееш, знай, че в Небето живееш. 
5. След всяка завършена работа благодари на Бога. 
6. Желаната мисъл не е още истинска, а реализираната. 
7. Пази окото си да не задреме и тъмнина да не те обвземе. 
8. Когато буря вилнее, прибери се в пристанище тихо и призови Ме. 
9. За верния в Делото Ми ще изявя Милостта си. 
10. На всякое добро дело настоявай и никога не отлагай. 
 

ДЕН ТРЕТИ 
 
1. Всяка мисъл добра, реализирай я. 
2. Използвай благата разумно. 
3. За преодоляване на всяко противоречие упражни волята си. 
4. Основа на живота е Любовта Божия. 
5. При наклон постави спирачка. Това е Мъдростта. 
6. Онова, което дава разположение на живота е Мирът. 
7. Доброто действа като росата на цветята. 
8. Всяка мисъл трябва да бъде права и приложима. 
9. Истински служител е онзи, който се е отрекъл от себе си. 
10. Верният и в малкото и в многото ще бъде верен. Не се обръщай назад. 
Божественото да изпълни твоята Душа. Очите ти да бъдат насочени към 
Небето. 

 



ДЕН ЧЕТВЪРТИ 
 
1. От всичко се поучавай, но доброто да приложиш не забравяй. 
2. Вярата, придружена с дела, е реална. 
3.Стреми се към светлината на Отца, от когото твоята Душа е излязла. В 
молитва бъди всякога със светъл ум и чистота. 
4. Когато тихият глас шепне, той иде от дълбочината на Душата. Душата се 
стреми да се съедини с Божественото в себе си. Не опетнявай Духа и не го 
смъквай в низините. 
5. Има Души страдущи, които очакват вашата помощ. 
6. Няма по-велик момент да се чувствуваш блажен. 
7. Стой на вечната канара, на която целият Космос почива. 
8. През всичките времена и епохи Бог е бил неизменен. 
9. Едно от качествата на ученика е приложението. 
10. Благата се дават за всички, защото Бог ги дава. 
 

ДЕН ПЕТИ 
 
1. Всяко присъствие трябва да се преодолее. 
2. Докато носиш спокойно ударите на противоречието в живота, ти ще 
излезеш на добър край. 
3. Не пренебрегвай никое слабо същество, но пази всичко. 
4. Служба на Бога е прилагането на всички добродетели. 
5. Имай желание доброто да преуспява всякога. 
6. Изливай сърцето си пред Бога, за да имаш Мир. 
7. Ученикът почива, когато работи в Любовта. 
8. Когато съзнанието е будно, светлина озарява пътя. 
9. За щедрия лишения не може да има 
10. Будният грешки не прави. 
 

ДЕН ШЕСТИ 
 
1. В Божественото на първо място е жертвата. 
2. Благословение е когато ученикът е искрен. 
3. Работи за доброто на всички. 
4. Ако светлината ти не е ярка, причината е в тебе. 
5. Днес, когато светът най-много шуми, не вземай участие. 
6. Когато съзнанието ти е будно, ти чувствуваш красивата страна на 
живота. 
7. Когато Духът ти пошепне, приготви се и тръгни. 
8. Божиите блага ни се дават всеки ден в изобилие, затова и ний от себе си 
трябва да дадем нещо. 
9. Застани на такова място, че Бог да те вижда. 
 



ДЕН СЕДМИ 
 
1. При изгряващото Слънце изпей хвалебна песен на Бога. 
2. Служители, светли, благоугодни са всички, които са предали сърцето си 
на Бога. 
3. Подкрепяй с добри съвети всеки нуждающ се. 
4. Храна на Душата е Словото Божие. 
5. Докоснатата от Слънчевите лъчи душа расте правилно. 
6. След умора идва почивка, а кога ученикът почива? 
7. За доброто бъди буден, нека бъде твой спътник. 
8. Привикни на точност, отмервай времето. 
9. Краката са символи на добродетели, дръж ги в изправност. 
10. Мисълта е чиста тогава, когато изхожда от светлината. 
 

ДЕН ОСМИ 
 
1. Бодрост, свежест и прилежание красят живота на ученика. 
2. Жилище на Духа е чистото сърце. 
3. Извърши най-съвестно възложената работа. 
4. За ученика всекидневната програма е определена. 
5. Старай се да запазиш в себе си всякога мира. 
6. Използувай добрите условия за Богоугодна работа. 
7. Първите слънчеви лъчи ободряват ученика. 
8. Имай винаги към всички свята обхода. 
9. Който носи Мирът и Любовта в сърцето си, той е блажен. 
10. Желая, Господи, да преуспее Твоето Дело на земята. 
 

ДЕН ДЕВЕТИ 
 
1.Ученикът трябва да говори умерено. 
2. Ученикът е охраняван, когато има връзка. 
3. Когато си неориентиран в живота, потърси причините. 
4. Изпълнението на закона Божий е цел на ученика. 
5. Правата мисъл държи ученика в изправност. 
6. За всяка Божия работа намери време. 
7. Ученикът следи събитията и се моли. 
8. Ученикът расте, когато постоянствува. 
9.Когато се приложи и изпълни онова, което е дадено, ученикът със 
смирение върши всичко. 
10. Когато ученикът завърши работата, трябва да се приготви за нова. 
11. Псалом 94, 12, 13, 14. 
12. Блажен е онзи человек. когото вразумяваш, Господи и от закона си го 
учиш. 

http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/ps/94.htm
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/ps/12.htm
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/ps/13.htm
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/ps/14.htm


13. За да го успокояваш през дните на нещастието, догдето се изкопае ров 
за нечестивия. 
14. Защото не ще да отхвърли Господ народа си и наследието си няма да 
остави. 
 

От В. Долапчиев, 19.12.1964 г., Тополица 
 
 
 
 
Забележка: Тези мисли си преписах от тетрадката на брат Васил Долапчиев. 
Айтос, при гостуването ни в Тополица на 17-19.12.1964 година. Неизвестно е 
кога са дадени от Учителя и при какъв случай. Предполагам. че братът ги е 
преписал от брат Георги Куртев, ръководител на Братството в Айтос. Може би 
ръководителите са били поканени при Учителя и той им е дал за девет дни /от 
10.04. до 18.04 /да размишляват на тези теми. 
Жечо Панайотов 
 
Забележка на Редактора: Проверих по календарите, през 1934 и 1939 година 
Великден е бил към 10 април. 
 
ВАСИЛ КИРОВ ДОЛАПЧИЕВ е роден 1887 година на 20 май стар стил в 
Малко Търново. Влиза в делото Божие на 22.03.1920 г. в село Габерово. 
 
На една лична снимка собственоръчно е написал отзад следното: 
 
„Който работи за Господа, той изпитва необикновен подем на душата и духа си. 
А сърцето и умът му се облагородяват и просветляват. Днес от всички се 
изисква смелост и решителност. Без тези качества не може да бъдете ученици 
на това велико учение. Божественото поставя Любовта за основа на живота и 
казва: Живейте в Любовта." - От Учителя. 
 


