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1. УВОД- 

Една молитва която в СЗ може да бъде 
определена като „Ефективна, триумфираща, 
перфектна“. 

Светската история няма много информация 
за цар Дарии. Историците търсят да открият 
този цар под евентуално друго име.  

Въпреки това, той е споменат в книгата на 
пророк Данаил и ние можем да бъдем сигурни, 
че ще дойде време, в което този цар ще бъде 
идентифициран от археолозите и историците. 
Деветата глава на книгата на Данаил ни 
разказва, че по това време, Данаил се заема с 
изучаването на пророчествата на пророк 
Еремия и там открива пророчество, което 
предсказва, че Израил ще се върне от робство в 
земята си. 

Това откритие поставя Данаил на колене. 
Какво е в състояние да постави днешния 
Христинин на колене? Дали болестите, дали 
проблемите на работа, дали страданията на 
най-близките му. 

За съжаление живеем във време в което 
индивидуализма до толкова е завладял сърцата 
на хората, че рядко някой се моли за България. 
Рядко някой изповядва греха на народа си и 
казва „Извинявай“ на Бога. Рядко някой вярващ 
си мисли: „Трябва да викам за народа ни, пред 
Бога, защото ако няма милост, ще страдаме!“ 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ- 
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Аз в началото определих молитвата на 
Данаил като „триумфална, ефективна и 
перфектна“. Защо? Три неща: 

 

А)Това беше молитва която е в Дух на 

възхвала към Бога(9:4) 

Когато Данаил открива, че наближава 
времето да си ходят у дома, той не се моли: 
Боже, прати ни по-скоро! Или „Хайде Господи, 
отвори вратата!“ 

Не, Данаил не е загрижен за себе си или за 
бързото излизане на народа от робство и 
връщането в Родината. Данаил започва 
молитвата си и често изповядва, своето 
поклонение и почит към Бога на Израил: 

„О, Господи Велики и Страшни … 
Боже, който пазиш завета Си … 
На Тебе, Господи, прилича правда … 
На Господа, принадлежат милости и 

прощение …. 
Нашия Господ е справедлив …“ 
Усещате ли Духа на тази молитва. Молитва 

която не пропуска да похвали и прослави Бога. 
Молитва на човек, който добре е осъзнал, че 
Богът пред когото стои, не прави грешки и не 
може да бъде обвинен за нищо.  

 
Когато ние се молим, какво бързаме да 

направим? Не е ли първо да изкажем молбите 
си? Не е ли първо да приключим със списъка 
си? Не е ли първом аз, моите, на мен? В такива 
молитви няма признателност, няма разбиране, 
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няма смирение, няма преклонение. Ние вече 
сме далеч по-добри в това да стоим и говорим 
на началника, шефа и управителя, отколкото на 
Бога. Ние сме като разглезени ученици, които 
отиваме при татко и казваме: Дай ми пет лева, 
зная че имаш! 

Вярно е че Исус ни научи да се молим, „Отче 
наш, Който Си на небесата“, но Той не пропусна 
„да бъде Свято Името Ти, да се изпълнява 
Волята Ти, и да дойде Царството Ти, както на 
небето, така и на земята…“ 

Определенията на Данаил за Йехова Бог са 
такива, че описват какъв е образа на Бог, в 
неговото сърце: 

Велик(9:4), Праведен(9:7), Верен(9:12),  
Справедлив(9:14), Добър(9:15), Милостив(9:19) 

Какъв е моят Бог? Молитвата ми разпознава 
ли Богът към когото се обръщам и декларира ли 
Неговите качества и добродетели? Или за мен 
Той е само един добряк на небето, който е 
длъжен да прощава и снабдява нас великите и 
заслужилите.  

 

Б)Това беше молитва, която не 

оправдава греха и не обвинява други 

за наказанието.(9:7-8) 

О Господи, накажи ги. Този Вавилон е 
виновен за цялата ни болка и страданията ни! 

Това е най-лесния начин за дребния човечец 
или дребната нация да се измъкне от вината и 
от личните си грехове. 
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Давид се моли: „Накажи ги Господи!“, но не и 
Данаил. Вместо това ние чуваме Данаил да 
вика: Срам на нас, на бащите ни, на царете ни и 
началниците ни. Срам и позор!“ 

Аз мисля, че за вярващия винаги е по-
полезно да не е доволен от своята си правда и 
доброта, отколкото като Фарисея в Храма да се 
хвали за делата си. Исус правилно отсъди, че 
виновния бирник си отиде оправдан, вместо 
праведния фарисей. Нека не забравяме, че 
нашата правда, колкото и да е високо в 
степените на правдата, пред Бога е … мръсна 
дрипа. Ако е така, тогава на какво мислите ще 
се зарадва Бог? На „съкрушен грешник“ или на 
„доволен праведник“?!? 

Застанали пред вратите на Светая Светих 
ние имаме много повече шанс за разбиране и 
отговор и благоволение,ако Бог чуе как си 
удряме главата в пода, докато се кланяме, 
отколкото ако чукаме по врата със златния 
пръстен на Божии Син или Дъщеря(макар да 
сме такива).  

Ние все повече адаптираме този манталитет 
на хора търсещи и прехвърлящи вината на друг: 

-комунизма е виновен 
-демакрацията е виновна 
-БСП или Костов или Америка 
Никога обаче ние! Православните са виновни! 

Ние Евангелистите сме перфектните! Ние 
нямаме вина! Че каква вина! Ние нямаме власт, 
нямаме влияние, нямаме вина! 

Чуйте Данаил:  
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Съгрешихме, 
 постъпихме извратено, 
 вършихме нечестие,  
бунтувахме се,  
и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите 

съдби;  
9:6   

      и не послушахме слугите Ти пророците 
… 

9:7   
На Тебе, Господи, прилича правда,  

а на нас срам на лицето, 

…  
И още нещо забележително: 

9:13       
       Всичкото това зло, както е написано в Мойсеевия 

закон, дойде върху нас; 
       но пак не се молихме пред Господа нашия Бог,  
       за да се върнем от беззаконията си и  
       да постъпваме разумно според истината Ти.  

Липсата на молитва във време на зло, не се 
одобрява от Бога.  

 

В)Това беше молитва, която защитава 

честта на Бога.(9:16 - 19) 

 В тези четири стиха, Данаил се моли за 
Ерусалим, светилището и народа. Така 
изглежда на пръв поглед, но не е точно така. 
Данаил се моли за Божия град, за Божието 
Светилище, за Божия народ. 

Греховете на Божия народ, са злепоставили 
Божието име и репутацията на Всемогъщия е 
наранена. Бог е бил умаловажен, защото 
Неговия град е поразен и унищожен, Неговия 
народ е поруган и унизен. Това всичко вреди и 
злепоставя величието и славата на Бога. 
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Можем ли да видим какво прави нашия грях, 
безразличие, беззаконие? То наранява Името, 
Славата и Величието на Бог Всемогъщи! 

Можем ли да видим какви щети нанасят 
нашите грехове на Бога. Можем ли да видим 
какво правим с бездействието и равнодушието 
си спрямо Бога? 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ- 

И така три неща правят молитвата на 
Данаил ефективна и съвършена:  
-тя започва с хвала към Бога 
-тя не обвинява други, но смирява 
молещия се 
-тя е ревностно загрижена за Божията 
репутация 

И още нещо: Кое накара Данаил да застане в 
такава молитва в него момент? Помислете!? 
Отговора е в 9:2! 
Словото Божие го доведе до молитва! 
Откровението го доведе до молитва! 
Четенето на неговата Библия го доведе до 
молитва! 
Изучаването на книгата на пророк Еремия го 
доведе до молитва! 
Колко много може да ни донесе искреното и 
смирено изучаване на Писанията! 
В тази молитва Данаил получи отговор: 
Дан 9:23  Когато ти почна да се молиш заповедта излезе;… 
Благословен си ако с твоята молитва станеш причина да бъде 
издадена заповед: 
-заповед Българския народ да преживее своята Реформация 
-този град да бъде обновен 
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-заповед ,българските болници да започнат да раздават 
здраве и изцеление 
-заповед, българските съдии да раздават правосъдие и 
справедливост 
-заповед, българските училища да търсят таланти и да 
изграждат даровити личности 
Един ден в небето, може да ни кажат: когато започнахте да се 
молите, заповедта излезе … 
Пр. Преди 14 год в нашата църква започнахме да се молим 
„на колене за България“. Във вторник имахме събиране в моя 
офис на пастирите във Варна. Събрахме се защото беше 
дошъл от Пловдив един брат Димитър Стоилков(адвокат) 
който има водителството да инициира национална молитва 
за България. Шест региона, които ще се молят за себе си и ще 
подпомагат останалите региони в молитва за тях. Веднъж в 
годината ще се прави общо-национална молитва за България 
в някой от регионите. Ще се наемат стадиони и спортни зали 
за да се събират желаещите да участват в тези молитви. 
11.март .2017г. в Стара Загора ще се състои учредяването на 
тази национална молитва.  

„Когато ти почна да се молиш, заповедта 

излезе;… 


