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V ?asech, kdy vznikla první církev, za?alo také velké pronásledování. B?hem tohoto hrozného období byl apoštol
Jan uv?zn?n, poslán do ?íma a následn? vypov?zen na doživotí na ostrov Patmos. Patmos byl zpustlý ostrov
obydlený pouze n?kolika v?zni, kte?í sem byli posláni.
Když se Jan vylodil na Patmu, byl tam zanechán v úplné izolaci, opušt?ný. Pozd?ji napsal: „Byl jsem vyhnán na
ostrov Patmos, protože jsem hlásal Boží slovo a sv?d?il o Ježíši Kristu.“ (Zjevení 1:9)
Pro? byl zrovna Jan, Ježíš?v u?edník, odsouzen k takovému úd?lu? A pro? se ho ?ím, sv?tová vládnoucí mocnost,
tak zoufale snažila izolovat od lidí? O?ividn? ho ?ím považoval za velkou hrozbu, byl p?ece jen známý mezi Židy i
pohany.
Te? to mohlo vypadat, že selhal. Kdyby se hodnotil podle sou?asného m??ítka úsp?šnosti, byl by shledán jako
naprostá nula: nem?l žádné shromážd?ní, budovu pro církev, peníze, v?z, d?m ani po?ádné oble?ení.
Ale to by byl špatný úsudek! Po n?kolika prvních dnech na Patmu se stalo n?co úžasného. Jan u?inil rozhodnutí,
které nav?ky ovlivnilo celou k?es?anskou církev. Jednoduše ?e?eno, úpln? položil všechny své plány ohledn?
služby. I když to vypadalo, že exil na Patmu je jeho kone?ný úd?l, p?esto byl odhodlán z?stat Bohu v?rný. „Te?
budu chodit v Duchu a budu stále hledat Boží tvá?. Te? mám p?íležitost poznat Ho tak, jako nikdy p?edtím.“
Jan se pak už soust?edil jen na jedno: samotného Ježíše Krista. ?ekl: „Vše, co pot?ebuji, je modlit se, uctívat Pána
a mít s Ním obecenství.“ Práv? zde, na Patmu, se Jan nau?il žít v závislosti na vedení Ducha Svatého. A dobrou
zprávou je, že pozd?ji mu byla ud?lena milost, a to, co napsal, se stalo sv?tlem celému sv?tu. My se ale nemusíme
úpln? izolovat, abychom se cele vydali Pánovi a m?li s Ním obecenství. B?h se s námi m?že setkat kdykoliv, tam,
kde práv? jsi, když k N?mu budeme volat.
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