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Трето съобщение 

Победата на Победителите, 
Видяна в Даниил и Неговите Другари  

Четене от Писанията: Дан. 1—6 

I. “Разумните ще сияят със светлината на простора, както и онези, които 
обръщат мнозина в правда – като звездите до вечни векове”—Дан. 12:3; 
преп. гл. 1—6: 

А. Всяка една в местните църкви трябва да бъде сияеща звезда, копие на небесния 
Христос като живата Звезда (Чис. 24:17; Откр. 22:16; препр. Мат. 2:2); звездите 
са тези, които сияят в тъмнина и обръщат хората от грешния път, в правия път 
(Откр. 1:20). 

Б. Победителите като сияещите звезди са вестителите на църквите, тези, които са 
едно с Христос като Божия Вестител, и които, притежават настоящия Христос 
като живото и свежо послание, изпратено от Бог до Неговите хора. – ст. 20–2:1; 
Мал. 3:1. 

В. Има два начина да станем победоносна звезда – първо, чрез Библията и второ, 
чрез седемкратно усиления Дух: 
1. „И така, пророческото слово стана още по-достоверно за нас; и вие добре 

правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, 
докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.”—2 Пет. 1:19: 
а. Петър свърза пророческото слово в Писанията със светило, светещо на тъмно 

място; това посочва, че (1) тази епоха е тъмно място в тъмната нощ (Рим. 
13:12), и всички хора на този свят се движат и действат в тъмнина 
(препр. 1 Йоан 5:19); и (2) пророческото слово в Писанията, като сияещия 
светилник за вярващите, предава духовна светлина, която сияе в тяхната 
тъмнина (не просто знания в букви за тяхно умствено разбиране), водеща ги 
да влязат в един светъл ден, дори да преминат през тъмната нощ, докато 
денят на Господното явяване се прояви. 

б. Преди зазоряването на Господното явяване, зорницата изгрява в сърцата на 
вярващите, които са осияни и просветлени като обръщат внимание на 
просветляващото слово на пророчеството в Писанията; ако обърнем 
внимание на думите на Библията, които светят като светилник в тъмно 
място, ще имаме изгряването Му в нашите сърца, за да засияе то в тъмнината 
на  вероотстъпничеството, в което сме днес, преди Неговото действително 
явяване като утринната звезда – Отк. 2:28; 22:16; 2 Тим. 4:8. 

2. „Това казва Онзи, Който има седемте Божии Духове и седемте звезди ”—Отк. 
3:1: 
а. Седемте Духове са едно със седемте звезди, а седемте звезди са едно със 

седемте Духове. 
б. Седемте Божии Духове дават възможност на църквата да бъде интензивно 

жива, и седемте звезди дават възможност на църквата да бъде интензивно 
сияеща. 

в. Седемкратно усиления Дух е жив и никога не може да бъде заменен от 
мъртвите букви на познанието – 2 Кор. 3:6. 
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г. Седемте звезди са вестители на църквите; те са духовните светии в 
църквите, онези , които носят отговорността за свидетелството на Исус; те 
трябва да са с небесната природа и трябва да бъдат в небесна позиция като 
звезди – Отк. 1:20. 

II. Принципът на Господното възстановяване е видян с „Даниил и неговите 
другари“ (Анания, Мисаил, и Азария), които бяха абсолютно едно с Бог в 
тяхната победа  нас Сатанинските умисли – Дан. 2:13, 17; преп. Отк. 17:14; 
Мат. 22:14: 

А. В неговото дяволско изкушаване на Даниил и неговите другари, Навуходоносор  
промени имената им, които посочваха, че те принадлежат на Бог, с имена, които 
ги направиха едно с идолите – Дан. 1:6-7: 
1. Името Даниил, означаващо „Бог е мой Съдия“, беше променено на 

Валтасасар, означаващо „принцът на Вил,” или „любимецът на Вил” –Ис. 
46:1. 

2. Името Анания, означаващо „Ях милостиво е дал,” или „предпочетен от Ях,” 
беше променено на Седрах, означаващо „просветлен от бога слънце.” 

3. Името Мисаил, означаващо „Кой е това, което е Бог?” беше променено на 
Мисах, означаващо „Кой може да бъде като богинята Шах?” 

4. Името Азария, означаващо „Ях е помогнал ,” беше променено на Авденаго, 
означаващо „верният слуга на бога на огъня Него.“ 

Б. Даниил и неговите другари бяха победители над демоничната диета – Дан. 1:6 
1. Дяволското изкушение на Навуходоносор беше първо да съблазни 

четиримата млади блестящи потомци на победените Божии избрани, 
Даниил и неговите трима другари, да бъдат те осквернени, споделяйки от 
неговата нечиста храна, храна, принесена на идоли. 

2. Това Данаил и неговите другари да ядат тази храна би означавало те да 
приемат оскверняване, да приемат идолите, и така да станат едно със Сатана 
– препр. 1 Кор. 10:19-21. 

3. Когато Данаил и другарите му отказаха да ядат нечистата храна на 
Навуходоносор и вместо това избраха да ядат зеленчуци (Дан. 1:8-16), по 
принцип те отхвърлиха дървото на познаването доброто и злото (преп. Бит. 
3:1-6) и приеха дървото на живота, което ги направи да бъдат едно с Бог (преп. 
2:9, 16-17). 

4. Господното възстановяване е възстановяването на яденето на Исус за 
съграждането на църквата – ст. 9, 16-17; Отк. 2:7, 17; 3:20. 

5. Можем да ядем Исус като ядем Неговите думи, насочвайки вниманието си 
към това да се свързваме и да бъдем с тези, които Го призовават с чисто сърце 
– Ере. 15:16; 2 Тим. 2:22; 1 Кор. 15:33; Прит. 13:20. 

В. Данаил и другарите му бяха победоносни над дяволската слепота, която пречи 
хората да видят великия човешки образ и смазващия камък, като божествената 
история в човешката история – Дан. 2: 
1. Съвкупният Христос като камъкът и планината, Младоженецът с Неговата 

невяста, съвкупният човек на Бог с Божия дъх, ще смаже и убие Антихрист и 
армията му чрез дъхът, мечът, на Неговата уста – ст. 34-35, 44-45; 2 Сол. 2:8; 
Откр. 19:11-21; Бит. 11:4-9; препр. Ис. 33:22. 
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2. Христос произвежда невястата Си като новото творение чрез растеж, 
преобразяване и узряване; по този начин има неотложната нужда от 
узряване – Кол. 2:19; 2 Кор. 3:18; Рим. 12:2; Евр. 6:1а. 

3. Христос като живият и скъпоценен камък, основополагащ камък, крайъгълен 
камък и връхният камък на Божието съграждане  ни влива със Себе Си като 
скъпоценността да ни преобрази в живи и скъпоценни камъни за Неговото 
съграждане—1 Пет. 2:4-8; Иса. 28:16; Зах. 3:9; 4:7, 9 -10. 

Г. Данаил и другарите му бяха победоносни над съблазняването на покланянето на 
идоли—Дан. 3; преп. Мат. 4:9-10: 
1. Каквото не е истинния Бог в новороденият ни дух е идол заместващ Бог; 

каквото не е в духа или от духа е идол—2 Йоан 5:21. 
2. Врагът на  Тялото е себето. което замества Бог с своето себелюбие, само-

възвисяване, себе-прославяне, себе-хубост и себе-сила; в Тялото и за Тялото 
ние отхвърляме себето и не проповядваме себе си, но Христос Исус като 
Господ— Мат. 16:24; 2 Кор. 4:5. 

3. Другарите на Даниил имаха истински дух на мъченичество; те застанаха за 
Господа като единствения Бог и срещу покланянето на идоли с цената на 
техния живот, бидейки хвърляни по наредбата на Навуходоносор в огнената 
пещ—Дан. 3:19-23. 

4. Когато Навуходоносор погледна към пещта, той видя четирима мъже ходещи 
в огъня (ст. 24-25); четвъртият беше превъзходния Христос като Човешкия 
Син, който бе дошъл да бъде с Неговите трима страдащи, гонени победители 
и да направи огъня приятно място, в което да ходят. 

5. Тримата победители нямаше нужда да питат Бог да ги избави от пещта 
(препр. ст. 17); Христос като Човешкия Син — Този, който е квалифициран и 
способен да симпатизира с Божиите хора във всичко (Евр. 4:15-16) — дойде да 
бъде техен другар и да се погрижи за тях в страданията им , чрез присъствието 
Си  правейки мястото им на страдание приятна ситуация. 

Д. Даниел и другарите му бяха победоносни над покривалото, което пречи на хората 
да видят управлението на небесата от Бога на небесата — Дан. 4: 
1. Като тези, които сме били избрани от Бог да бъдем Негови  хора за Христово 

превъзходство, ние сме под Божието небесно управление с целта да направим 
Христос превъзходен — стихове 18, 23-26, 30-32; Рим. 8:28-29; Кол. 1:18б, 
2 Кор. 10:13, 18; Ер. 9:23-24. 

2. „ Той може да смири онези, които ходят горделиво“ — Дан. 4:37б 
Е. Даниел и неговите другари бяха победоносни над незнанието относно резултата 
от развратът пред  Бог и обидата на Неговата святост — гл. 5: 
1. Съдовете взети от Валтасар , които бяха за Божие поклонение в Неговия свят 

храм в Ерусалим и използването им в покланяне на идоли беше обида към 
Божията святост (ст. 4); той би трябвало да бе научил урока от опитността на  
Новоходоносор (4:18-37); въпреки това, той не бе научил урока и в резултат 
на това пострада (5:18, 20, 24-31). 

2. „Защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, 
изясняване на гатанки и разрешаване на загадки се намираха у този Даниил,“ 
— ст. 12а. 
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3. „Ти…,Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това, а 
си се надигнал против небесният Господ; и донесоха пред тебе съдовете на 
дома Му, с които пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти; 
и ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и 
каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират; а Бога, в 
Чиято ръка е дишането ти и в Чиято власт са всички твои пътища, не си 
възвеличил.“ — ст. 22-23, преп. ст.20. 

Ж. Даниил и другарите му бяха победоносни над лукавството, което забраняваше 
верността на победилите в покланяне на Бог — гл. 6. 

1. Центърът в шеста глава на Даниил е човешката молитва за извършването на 
Божията икономика; молитвите на човека са като релси, които проправят път 
за Божието движение да продължи; няма друг път да доведем Божията 
икономика в цялост и в изпълнение освен чрез молитва; това е вътрешната 
тайна на тази глава. 

2. Даниил се молеше с отворен прозорец към Ерусалим; чрез милостивата му 
молитва, Бог върна Израел в земята на бащите им — ст. 10; преп. 1 Царе 19:12, 
18. 

3. „А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома 
си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше 
на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своят Бог, както 
правеше и преди това.“ – Дан. 6:10 

4. Бог ще послуша молитвите ни, когато те са отправени към Христос 
(символизиращ Святата земя), към Божието царство (символизиращо Святия 
Град), към Божия дом (символизиращ Святия Храм) като целта на Божията 
вечна икономика – 1 Цар. 8:48-49 


