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14 «Στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας 
γράψε:
Να τι λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος κι αληθινός 
μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των 
δημιουργημάτων του Θεού: 15 Ξέρω καλά τα 
έργα σου: δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. 
Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός! 16 Επειδή 
όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός αλλά 
χλιαρός, γι’ αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα 
μου. 17 Καυχιέσαι πως είσαι πλούσιος, πως 
απόχτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις 
ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην 
πραγματικότητα είσαι ταλαίπωρος κι 
αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. 
18 Γι’ αυτό σε συμβουλεύω ν’ αγοράσεις από 
μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά, για ν’ 
αποκτήσεις πλούτη· ρούχα λευκά για να ντυθείς 
και να μην ντρέπεσαι που φαίνεται η γύμνια σου· 
κολλύριο για ν’ αλείψεις τα μάτια σου και ν’ 
αποκτήσεις το φως σου. 19 Εγώ όσους αγαπώ 

τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα. Γι’ αυτό 
δείξε ζήλο και μετανόησε. 20 Δες με, στέκομαι 
μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος 
ακούσει τη φωνή μου και μ’ ανοίξει την πόρτα, 
θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του, 
κι αυτός μαζί μου.
21 Το νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου 
στο θρόνο μου, όπως κάθισα κι εγώ νικητής μαζί 
με τον Πατέρα μου στο θρόνο του. 22 Όποιος 
έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις 
εκκλησίες».
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