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Znamy Daniela jako dzielnego, zdolnego m?odego cz?owieka, który lojalnie s?u?y? Nabukadnesarowi, królowi
Babilo?skiemu i obja?nia? mu jego sny. Ale jego najwi?ksze dokonania by?y rezultatem tego, ?e by? to
sprawiedliwy m?? modlitwy.
Daniel prowadzi? takie oddane Bogu ?wi?te ?ycie, ?e raczej by?my si? nie spodziewali, ?e znajdziemy go
pokutuj?cego przed Panem. Ale jego serce by?o bardzo wra?liwe na grzech i uto?samia? si? ze strasznymi
grzechami Izraelitów. Zwró? uwag? na zaimek w liczbie mnogiej my w jego modlitwie.
„Zgrzeszyli?my, zawinili?my i post?powali?my bezbo?nie, zbuntowali?my si? i odst?pili?my od twoich przykaza? i
praw. I nie s?uchali?my twoich s?ug, proroków, którzy w twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych
ksi???t, naszych ojców i do ca?ego pospólstwa.” (Daniela 9:5-6).
„Mówi?em, modli?em si? i wyznawa?em mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosi?em moje b?aganie
przed oblicze Pana, mojego Boga, za ?wi?t? gór? mojego Boga” (Daniela 9:20). Daniel w?a?ciwie mówi?, „Post?p
ze mn? tak, jak post?pujesz ze Swoim ludem. Je?eli w moim sercu jest jaka? nieprawo??, wyjaw to i poka? mi!”
Czy s? rzeczywi?cie jakie? korzy?ci z pokuty? Jedn? z naprawd? wspania?ych korzy?ci jest dar nowego,
wyra?niejszego spojrzenia na Jezusa Chrystusa. Kiedy Daniel pokutowa?, mia? wizj?: „A gdy podnios?em oczy i
spojrza?em, oto by? m??, ubrany w szat? lnian?” (Daniela 10:5). Daniel by? jedynym, który widzia? tego m??a,
którym by? w?a?ciwie Jezus w ca?ej Swojej chwale!
Zrozum, ?e Daniel nie modli? si? o t? wizj?; on po prostu pokutowa?, wyznawa? i ?a?owa? za grzechy. Jezus wzi??
to na Siebie, ?eby przyj?? do Daniela w tym objawieniu – Pan to zapocz?tkowa?! Kiedy si? uni?amy przed Panem i
za?atwiamy sprawy z Nim i z innymi, to nie musimy si? stara? o objawienie. Jezus objawi si? nam! Mo?e to nie by?
w wizji, ale wiemy, ?e On jest obecny.
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