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I zaraz powiódł go Duch na pustynię (MK 1,12)

Japoński gigant motoryzacyjny Nissan reklamował kiedyś swoje lśniące samochody przy pomocy 
hasła reklamowego: Jesteśmy napędzeni!: Oczywiście , że jesteśmy wszyscy. Jedni z nas są 
napędzani potrzebą bycia kochanym i akceptowanym. Drudzy są napędzani potrzebą uznania i 
poklasku. A inni są napędzani potrzebą ciągłego przypodobywania się bliźnim, koledze, 
współmałżonkowi , pracodawcy czy nawet komuś, kto pozostał już tylko w ich wspomnieniach..Ale
byśmy nie doszli do wniosku że bycie napędzonym jest absolutnie moralnie niepoprawne, nasz 
dzisiejszy tekst przewodni przypomina nam , że sam Jezus był napędzony, oczywiście nie przez 
emocje, które kierują ludźmi, ale był prowadzony przez Ducha Świętego. Zawsze inspiruje mnie ta 
poniższa zdumiewająca refleksja na życiem Jezusa. Po godzinach spędzonym z Bogiem Jezus 
wracał każdego ranka , by nieść niebiańskie światło ludziom. Codziennie na nowo otrzymywał 
chrzest Ducha Świętego. Zauważyłeś to? Codziennie Jezus był napełniany mocą potężnej trzeciej 
osoby Bóstwa. Zycie napędzane przez Ducha było codziennym doświadczeniem Jezusa. Obyśmy 
wszyscy byli tak prowadzeni!
W świecie w którym najsłynniejsi ludzie mają swoje imiona i nazwiska zabetonowane w formie 
gwiazd w chodnikach, Bóg powołuje nowe pokolenie prowadzone do naśladowania radykalnie 
odmiennego  i znacznie wiekszego Bohatera, tak jak mówią to słowa chrześcijańskiej pieśni
Byś ja Jezus, pieśnią mą
Wszędzie chętnie nucę ją
Być jak Jezus, marzę wciąż
Chcę, żyć tak , jak Jezus
Powyższe słowa są proste, ale trafną modlitwą i mogłyby być pieśnią przewodnią Jezusowego 
pokolenia. Odpowiedzią na Boże powołanie powinno być życie napędzane przez Ducha, bo tylko 
wtedy, gdy Duch nas prowadzi , możemy osiągnąć cel , jakim jest życie podobne do życia 
Chrystusa. Jesli więc starsz się znaleźć właściwy świąteczny prezent dla kogoś, kto ma już 
wszystko , albo chcesz znaleźć doskonały prezent dla siebie, to może byś pomyślał o tym Darze 
który przynosi ze sobą wszystkie inne? Czy może być lepsza modlitwa dla Jezusowego pokolenia 
na progu wieczności? Prośmy o ten Dar dzisiaj i każdego dnia!


