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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 8 
1 Όταν το Αρνίο άνοιξε την έβδομη σφραγίδα, έγινε 
σιγή στον ουρανό για μισή περίπου ώρα. 2 Είδα τότε 
να δίνονται στους εφτά αγγέλους, που στέκονταν 
μπροστά στο Θεό, εφτά σάλπιγγες.
3 Ένας άλλος άγγελος ήρθε και στάθηκε στο 
θυσιαστήριο κρατώντας χρυσό θυμιατήρι. Και του 
δόθηκε πολύ θυμίαμα για να το προσφέρει, μαζί με 
τις προσευχές όλων όσοι ανήκουν στο λαό του 
Θεού, πάνω στο χρυσό θυσιαστήριο που βρισκόταν 
μπροστά στο θρόνο του Θεού. 4 Απ’ τα χέρια του 
αγγέλου ο καπνός ανέβαινε με τις προσευχές των 
πιστών μπροστά στο Θεό. 5 Πήρε μετά ο άγγελος το  
θυμιατήρι, το γέμισε από τ’ αναμμένα κάρβουνα του 
θυσιαστηρίου και το ’ριξε στη γη. Έγιναν τότε 
βροντές, φωνές, αστραπές και σεισμός.
6 Οι εφτά άγγελοι που κρατούσαν τις εφτά 
σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν.
7 Σάλπισε ο πρώτος· ήρθε τότε χαλάζι και φωτιά 
ανακατωμένα με αίμα και ρίχτηκαν πάνω στη γη. Και 
κατακάηκε το ένα τρίτο της γης και το ένα τρίτο των 
δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι.

8 Σάλπισε κι ο δεύτερος άγγελος· και κάτι σαν 
μεγάλο βουνό που καιγόταν ρίχτηκε στη θάλασσα. 
Το ένα τρίτο της θάλασσας έγινε αίμα, 9 πέθανε το 
ένα τρίτο των ζωντανών πλασμάτων, που είναι στη 
θάλασσα και καταστράφηκε το ένα τρίτο των 
πλοίων.
10 Σάλπισε κι ο τρίτος άγγελος· κι έπεσε απ’ τον 
ουρανό ένα μεγάλο αστέρι που καιγόταν σαν 
λαμπάδα. Έπεσε στο ένα τρίτο των ποταμών και των 
πηγών. 11 Το όνομα του αστεριού ήταν Αψιθιά, και 
πίκρισε το ένα τρίτο των υδάτων, και πολλοί 
άνθρωποι πέθαναν, γιατί το νερό έγινε φαρμάκι.
12 Σάλπισε κι ο τέταρτος άγγελος· και χτυπήθηκε το 
ένα τρίτο του ήλιου, το ένα τρίτο της σελήνης και το 
ένα τρίτο των άστρων, ώστε να σκοτεινιάσουν κατά 
το ένα τρίτο τους. Έτσι, η μέρα έχασε το φως της 
κατά το ένα τρίτο, το ίδιο και η νύχτα.
13 Τότε είδα έναν μεγάλο αετό να πετάει 
μεσουρανίς κι άκουσα να λέει με δυνατή φωνή: 
«Αλίμονο, αλίμονο! Αλίμονο σ’ αυτούς που 
κατοικούν στη γη, όταν θ’ ακουστεί ο ήχος της 
σάλπιγγας των τριών αγγέλων που μένουν ακόμη να 
σαλπίσουν».
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