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În primii ani ai Bisericii, a avut loc o mare persecu?ie. În timpul acestei perioade îngrozitoare, apostolul Ioan a fost
luat prizonier ?i trimis la Roma înainte de a fi alungat în Insula Patmos pentru a muri. Patmos era un ?inut mic,
pustiu, locuit de câ?iva al?i de?inu?i care fuseser? exila?i acolo.
Când Ioan a debarcat la Patmos, el a r?mas acolo p?r?sit ?i izolat. Mai târziu, el scria: ”Eu, Ioan, fratele vostru,
care sunt p?rta? cu voi la necaz, la Împ?r??ie ?i la r?bdarea în Isus Hristos, m? aflam în ostrovul care se cheam?
Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu ?i din pricina m?rturiei lui Isus Hristos.” (vezi Apocalipsa 1:9)
De ce i- fost dat? o astfel de sentin?? lui Ioan, ucenicul lui Isus? ?i de ce Roma, puterea conduc?toare a lumii,
dorea cu disperare s?-l izoleze de civiliza?ie? În mod clar, Roma îl considera o amenin?are, fiind evident
recunoscut printre evrei ?i neamuri.
Acum, Ioan ar fi putut fi privit ca fiind un e?ec. Dac? ar fi fost m?surat prin standardele actuale ale succesului, el nu
ar fi valorat nimic: nu avea congrega?ie, nici cl?dire a bisericii, nici bani, nici vehicul, nici cas?, nici haine decente.
Dar cât de gre?i?i ar fi fost cu to?ii! Ceva incredibil s-a întâmplat cu Ioan dup? primele sale zile în insula Patmos. El
a luat o decizie care a afectat întreaga lume a bisericii pentru ve?nicie. Pur ?i simplu, Ioan a murit fa?? de toate
planurile sale ?i s-a gândit la slujire. Din câte ?tia el, exilul s?u în Patmos era ultima sa curs?, dar el a decis s? I se
închine lui Dumnezeu în continuare. ”Voi umbla în Duhul ?i m? voi dedica s? caut fa?a lui Dumnezeu. Acum am
timp s?-L cunosc a?a cum nu L-am cunoscut niciodat?.”
Via?a lui Ioan a fost redus? la un singur foc: numai Isus Hristos. Iar el a spus în esen??: ”Tot ceea ce am nevoie
este rug?ciunea, închinarea ?i comuniunea cu Domnul.” Ioan a înv??at în Patmos s? fie dependent de vocea
Duhului Sfânt. ?i vestea bun? este c? mai târziu, Ioan a fost eliberat ?i scrierile sale au devenit o lumin? uns?
pentru lumea întreag?.
Nu trebuie s? fii izolat pentru a te dedica în întregime comuniunii cu Domnul. Dumnezeu va veni exact unde te afli,
în orice moment al zilei sau al nop?ii, dac? Îl vei chema.
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