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Данийл и неговите трима приятели живеели в
Израел. Един ден, велик цар дошъл в родината
им и взел в плен всички умни млади мъже, 
далеч в страната си. Царят имал много дълго
име � Навуходоносор. Той живеел в една
далечна страна, наречена Вавилон. 



Младежите били третирани много добре във
Вавилон. Царят бил избрал най-умните и най-
добрите млади мъже от всички страни на света.
Той искал те да бъдат обучени на Вавилонския
език, така че да могат да станат негови служители
и да му помогнат да управлява царството. 



Храната също била добра. Младите мъже се
хранили с това, което и царят се хранил. Но

Данийл и приятелите му не искали да ядат тази
храна, понеже тя била посветена на идоли. Данийл
обещал никога да не прави нещо против своя Бог.
Богът на Израел беше заповядал на Своя народ да

няма нищо общо с идоли
или фалшиви

богове.



Данийл поискал от човека, който отговарял за
неговото обучение, да получи разрешение да не се
храни с ястията на царя. Ако царят разберял, щял
да бъде много ядосан. Но Бог бил направил така, 
че Данийл да бъде любимец на този човек. 



Той се съгласил да провери Данийл и приятелите му.
В продължение на десет дни те се хранили само със
зеленчуци и пили само вода. В края на десетте дни, 

Данийл и приятелите му изглеждали много
по-здрави от всички други млади хора, които
се хранили с храната на царя. Затова им било
позволено да продължат със зеленчуци и вода. 



Тези млади мъже почитали Бог. И Бог ги почел. Бог
им дал знания и умения в нещата, които те учили и
Данийл имал мъдрост, за да разбира всички видения
и сънища. 



След три години в училището
във Вавилон, всички млади

мъже били представени на цар
Навуходоносор. Той избрал

Данийл и тримата му
приятели. Всъщност, царят
открил, че Данийл бил по-
мъдър от всички мъдреци в

царството му.



Една нощ, царят сънувал кошмар. Той извикал
всички свои магьосници и астролози, да дойдат и да
се явят пред него.  Царят казал: �Сънувах сън и
духът ми иска да го разбере�. Мъдреците
отговорили: �Царю, да си жив
до века!  Кажи съня на
слугите си, и ние ще
ти кажем какво
означава той.�



Царят отговорил: �Не!  Вие трябва да ми кажете
какво сънувах и какво означава.  Ако не го
направите, ще бъдете нарязани на
парчета и къщите ви ще бъдат
изгорени! Но ако ми кажете
съня и какво означава�, 
казал царят, �ще получите
подаръци, награди и
голяма чест.� Разбира
се, нито един от
мъдреците
не можал
да каже
царя съня му. 



Мъдреците на царя му казали: �Няма човек на
земята, който да може да направи това, което
искаш.  Само боговете могат да направят това,

а те не живеят на земята.� Царят много се
ядосал.  �Унищожете всички вавилонски

мъдреци!� заповядал
той. 



Когато войниците дошли
при Данийл, той казал на
началника им Ариох: �Защо
царят ще унищожава всички
мъдреци?� Тогава Ариох
разказал на Данийл всичко, 
което се било случило. 
Данийл отишъл да види
царя. Той поискал
повече време, за да
може да каже на
царя значението
на съня му.



Данийл отишъл у дома си и
разказал всичко на приятелите
си Седрах, Мисах и Авденаго.  
Данийл не знаел какъв бил сънят
или какво означавал, но той
познавал Някой, който знае
всичко. Това бил Бог. И така, 
Данийл и приятелите му
започнали да се
молят.



Бог показал на Данийл съня и значението му.
Данийл благословил Небесния Бог, като казал:  

�Благословено да бъде името на Бог до вечни векове, 
защото мъдростта и силата са Негови.� Данийл

побързал да отиде при царя и му казал: �Има Бог в
небесата, Който открива тайни.�
Той разказал на царя съня му и

какво този сън
означавал.



Когато цар Навуходоносор чул съня и значението му, 
той паднал пред Данийл и му казал: �Наистина
твоят Бог е Бог на боговете и Господ
на царете и откривател на тайни, след
като успя да разкрие тази тайна!�
Тогава царят възвеличил Данийл, 
дал му много и големи подаръци. 
Той го поставил за управител
над цялата
Вавилонска
област и за
началник над
всички
вавилонски
мъдреци.



Данийл в плен

е история от Божието Слово � Библията, 

намираща се в

Даниел 1-2

�Твоето Слово носи светлина�
Псалм 119:130



Край!



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.
Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той

нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви
обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, 

Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите
грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! 

Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете
ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във

вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: 

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за
да умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново. Моля
Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб

завинаги. Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за
Теб като Твое дете.

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16


