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 2االصحاح  

َهِبيَّةِ »اُْكُتْب إِلَى َمالَِك َكِنيَسِة أََفُسَس:  1 ْبِع اْلَمَناِيِر الذَّ ْبَعَة اْلَكَواِكَب ِفي َيِميِنِه، اْلَماِشي ِفي َوَسِط السَّ  :هَذا َيقُولُُه اْلُمْمِسُك السَّ

ْبَت اْلَقائِ  2 ْْ َكاِذِبينَ أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَتَعَبَك َوَصْبَرَك، َوأَنََّك الَ َتْقِدُر أَْن َتْحَتِمَل األَْشَراَر، َوَقْد َجرَّ ُُ ْْ ُرُسٌل َولَْيُسوا ُرُسال،، َفَوَجْدَت ُُ  .ِلِيَن إِنَّ

ْْ َتِكلَّ َوَقِد اْحَتَمِْلَت َولََك َصْبٌر، َوَتِعْبَت ِمْن أَْجِل  3  .اْسِمي َولَ

َتَك األُولَى 4  .لِكْن ِعْنِدي َعِلَْيَك: أَنََّك َتَرْكَت َمَحبَّ

ْْ َتتُ َفاْذُكْر ِمْن أَْيَن َسَقْطَت َوُتْب، َواْعَمِل األَْعَماَل األُولَى، َوإِّالَّ َفإِنِّي آِتيَك َعْن َقِريٍب َوأَُزْحِزُح مَ  5 ا، إِْن لَ َُ  .بْ َناَرَتَك ِمْن َمَكاِن

ا 6 ا أََنا أَْيض، َُ  .َولِكْن ِعْنَدَك هَذا: أَنََّك ُتْبِغُض أَْعَماَل النُّقُوالَِويِّيَن الَِّتي أُْبِغُض

وُح لِِْلَكَناِئِس. َمْن َيْغِلُِب َفَسأُْعِطيِه أَْن َيأُْكَل ِمْن َشَجَرِة ا 7  .«فِي َوَسِط ِفْرَدْوِس للاِ ْلَحَياِة الَِّتي َمْن لَُه أُُذٌن َفِْلَيْسَمْع َما َيقُولُُه الرُّ

ا َفَعاشَ »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك َكِنيَسِة ِسِميْرَنا: 8 ُل َواآلِخُر، الَِّذي َكاَن َمْيت،  :هَذا َيقُولُُه األَوَّ

9  ْْ ُُ . َوَتْجِديَف اْلَقاِئِلِيَن: إِنَّ ْيَطانِ  أََنا أَْعِرُف أَْعَمالََك َوِضْيَقَتَك َوَفْقَرَك َمَع أَنََّك َغِنيٌّ ْْ َمْجَمُع الشَّ ا، َبْل ُه ُُود، ُُوٌد َولَْيُسوا َي  .َي

10  ْْ ا ِمْنُك َْ ِبِه. ُهَوَذا إِْبِلِيُس ُمْزِمٌع أَْن ُيِْلِقَي َبْعض، ا أَْنَت َعِتيٌد أَْن َتَتأَلَّ َة ِممَّ ْْ ِضْيٌق َعَشَرةَ الَ َتَخِف اْلَبتَّ ُبوا، َوَيُكوَن لَُك ْجِن لَِكْي ُتَجرَّ ا  ِفي السِّ . ُكْن أَِمين، ٍْ ا أَيَّ
 .إِلَى اْلَمْوِت َفَسأُْعِطيَك إِْكِلِيَل اْلَحَياةِ 

وُح لِِْلَكَناِئِس. َمْن َيْغِلُِب َفالَ ُيْؤِذيِه اْلَمْوُت الثَّاِني 11  .«َمْن لَُه أُُذٌن َفِْلَيْسَمْع َما َيقُولُُه الرُّ

ْينِ »َغاُمَس:َواْكُتْب إِلَى َمالَِك اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي َبرْ  12 ْيُف اْلَماِضي ُذو اْلَحدَّ  :هَذا َيقُولُُه الَِّذي لَُه السَّ

ْْ ُتْنِكْر إِ  13 ٌك ِباْسِمي، َولَ ْيَطاِن، َوأَْنَت ُمَتَمسِّ ا َكاَن أَ أََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك، َوأَْيَن َتْسُكُن َحْيُث ُكْرِسيُّ الشَّ َُ ِْ الَِّتي ِفي ا يِدي يَماِني َحتَّى ِفي األَيَّ ُِ ْنِتيَباُس َش
ْيَطاُن َيْسُكنُ  ْْ َحْيُث الشَّ  .األَِميُن الَِّذي قُِتَل ِعْنَدُك

14  ُْ ، الَِّذي َكاَن ُيَعِلِّ َْ ِْ َبِْلَعا ِكيَن ِبَتْعِلِي ا ُمَتَمسِّ َْ َبِني إِْسَراِئيَل: أَْن َيأُْكِلُوا َما ُذِبَح  َباالََق أَْن ُيِْلِقَي َمْعَثَرة، أََماَولِكْن ِعْنِدي َعِلَْيَك َقِلِيٌل: أَنَّ ِعْنَدَك ُهَناَك َقْوم،
 .لأِلَْوَثاِن، َوَيْزُنوا

ِْ النُّقُوالَِويِّيَن الَِّذي أُْبِغُضهُ  15 ُكوَن ِبَتْعِلِي ٌْ ُمَتَمسِّ ا َقْو  .هَكَذا ِعْنَدَك أَْنَت أَْيض،

ْْ ِبَسْيِف  16 ُُ ا َوأَُحاِرُب  .َفِميَفُتْب َوإِّالَّ َفإِنِّي آِتيَك َسِريع،

وُح لِِْلَكَناِئِس. َمْن َيْغِلُِب َفَسأُْعِطيِه أَْن َيأُْكَل ِمَن اْلَمنِّ ا 17 ٌْ َجِديٌد َمْن لَُه أُُذٌن َفِْلَيْسَمْع َما َيقُولُُه الرُّ ْلُمْخَفى، َوأُْعِطيِه َحَصاة، َبْيَضاَء، َوَعِلَى اْلَحَصاِة اْس
 َيأُْخذُ  َمْكُتوٌب الَ َيْعِرفُُه أََحٌد َغْيُر الَِّذي

يِب َناٍر، َوِرْجالَهُ ِمْثُل النَُّحاِس النَِّقيِّ »َواْكُتْب إِلَى َمالَِك اْلَكِنيَسِة الَِّتي ِفي ِثَياِتيَرا:  18 ُِ  :هَذا َيقُولُُه اْبُن للاِ، الَِّذي لَُه َعْيَناِن َكِلَ

َتَك َوِخْدَمَتَك َوإِيَماَنَك  19  .َوَصْبَرَك، َوأَنَّ أَْعَمالََك األَِخيَرَة أَْكَثُر ِمَن األُولَىأََنا َعاِرٌف أَْعَمالََك َوَمَحبَّ

20  َْ ٌة، َحتَّى ُتَعِلِّ ا َنِبيَّ َُ  .ألَْوَثانِ َوُتْغِوَي َعِبيِدي أَْن َيْزُنوا َوَيأُْكِلُوا َما ُذبَح لِ  لِكْن ِعْنِدي َعِلَْيَك َقِلِيٌل: أَنََّك ُتَسيُِّب اْلَمْرأََة إِيَزاَبَل الَِّتي َتقُوُل إِنَّ

ْْ َتُتبْ  21 ا لَِكْي َتُتوَب َعْن ِزَناَها َولَ ا َزَمان، َُ  .َوأَْعَطْيُت

ا ِفي ِضيَقٍة َعِظيَمٍة، إِْن َكاُنوا الَ َيُتوُبوَن َعْن أَْعمَ  22 َُ ا ِفي ِفَراٍش، َوالَِّذيَن َيْزُنوَن َمَع َُ ْْ َها أََنا أُْلِقي ُِ  .الِ
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ْْ ِبا 23 ُُ ْْ ِبَحَسِب أَْعَمالِهِ ْلَمْوِت. َفَسَتْعِرُف َجِميُع اْلَكَناِئِس أَنِّي أََنا ُهَو اْلَفاِحُص اْلُكِلَى َواْلقُِلُوِب، َوَسأُْعِطي ُكلَّ َواِحٍد ِمنْ َوأَْوالَُدَها أَْقُتِلُ  .ُك

ْْ هَذا التَّعْ  24 ُُ ْْ َولِِْلَباِقيَن ِفي َثَياِتيَرا، ُكلِّ الَِّذيَن لَْيَس لَ ْْ ِثْقال، َولِكنَِّني أَقُوُل لَُك ْيَطاِن، َكَما َيقُولُوَن: إِنِّي الَ أُْلِقي َعِلَْيُك ْْ َيْعِرفُوا أَْعَماَق الشَّ ُْ، َوالَِّذيَن لَ ِلِي
 آَخَر،

ُكوا ِبِه إِلَى أَْن أَِجيءَ  25 ْْ َتَمسَّ َما الَِّذي ِعْنَدُك  .َوإِنَّ

اَيِة َفسَ  26 َُ ،َوَمْن َيْغِلُِب َوَيْحَفُظ أَْعَمالِي إِلَى النِّ ِْ ا َعِلَى األَُم  أُْعِطيِه ُسِْلَطان،

ا ِمْن ِعْنِد أَِبي، 27 ْْ ِبَقِضيٍب ِمْن َحِديٍد، َكَما ُتْكَسُر آِنَيٌة ِمْن َخَزٍف، َكَما أََخْذُت أََنا أَْيض،  َفَيْرَعاُه

ْبحِ  28  .َوأُْعِطيِه َكْوَكَب الصُّ

وُح لِ  29  .«ِْلَكَناِئسِ َمْن لَُه أُُذٌن َفِْلَيْسَمْع َما َيقُولُُه الرُّ

 


