ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΓΕΝΕΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η δηαθζορά ηοσ ανζρώπηνοσ γένοσς
Γεν. 6,1

Καὶ ἐγέλεην ἡλίθα ἤξμαλην νἱ ἄλζξσπνη πνιινὶ γίλεζζαη ἐπὶ
ηῆο γῆο, θαὶ ζπγαηέξεο ἐγελλήζεζαλ αὐηνῖο.

Γεν. 6,1

Οταν ήρχισαν να πληθύνωνται οι άνθρωποι επί της γης,
επληθύνοντο αναλόγως και αι γυναίκες των αμαρτωλών
ανθρώπων, των απογόνων του Καϊν.

Γεν. 6,2

ἰδόληεο δὲ νἱ πἱνὶ ηνῦ Θενῦ ηὰο ζπγαηέξαο ηῶλ ἀλζξώπσλ
ὅηη θαιαί εἰζηλ, ἔιαβνλ ἑαπηνῖο γπλαῖθαο ἀπὸ παζῶλ, ὧλ
ἐμειέμαλην.

Γελ. 6,2

Οη άλζξσπνη ηνπ Θενύ, ηδόληεο όηη αη γπλαίθεο ηνπ
δηεθζαξκέλνπ θόζκνπ ήζαλ σξαίαη, θαηά ηξόπνλ δε ζαξθηθόλ
ζθεπηόκελνη θαη από ηελ εμσηεξηθήλ σξαηόηεηα ειθπόκελνη
εμέιεμαλ θαη έιαβνλ ζπδύγνπο από ηαο ζπγαηέξαο ησλ
δηεθζαξκέλσλ αλζξώπσλ.

Γελ. 6,3

θαὶ εἶπε Κύξηνο ὁ Θεόο· νὐ κὴ θαηακείλῃ ηὸ πλεῦκά κνπ ἐλ
ηνῖο ἀλζξώπνηο ηνύηνηο εἰο ηὸλ αἰῶλα δηὰ ηὸ εἶλαη αὐηνὺο
ζάξθαο, ἔζνληαη δὲ αἱ ἡκέξαη αὐηῶλ ἑθαηὸλ εἴθνζηλ ἔηε.

Γελ. 6,3

Είδελ ν Θεόο ηελ ζαξθηθόηεηα απηήλ ησλ αλζξώπσλ θαη είπε·
“δελ ζα παξακείλε πιένλ ην πλεύκα κνπ ζηνπο αλζξώπνπο
ηνύηνπο, δηόηη θπξηαξρνύληαη εμ νινθιήξνπ από ζαξθηθά
θξνλήκαηα. Οιαη δε αη ππνιεηπόκελαη εκέξαη ηεο δσήο ησλ ζα
πεξηνξηζζνύλ κόλνλ εηο εθαηόλ είθνζηλ έηε”.

Γελ. 6,4

νἱ δὲ γίγαληεο ἦζαλ ἐπὶ ηῆο γῆο ἐλ ηαῖο ἡκέξαηο ἐθείλαηο· θαὶ
κεη᾿ ἐθεῖλν, ὡο ἂλ εἰζεπνξεύνλην νἱ πἱνὶ ηνῦ Θενῦ πξὸο ηὰο
ζπγαηέξαο ηῶλ ἀλζξώπσλ, θαὶ ἐγελλῶζαλ ἑαπηνῖο· ἐθεῖλνη
ἦζαλ νἱ γίγαληεο νἱ ἀπ᾿ αἰῶλνο, νἱ ἄλζξσπνη νἱ ὀλνκαζηνί.

Γελ. 6,4

Τελ επνρήλ εθείλελ ππήξρνλ νη γίγαληεο εηο ηελ γελ. Αιιά θαη
θαηόπηλ, όηαλ νη άλζξσπνη ηνπ Θενύ ειάκβαλνλ σο ζπδύγνπο
γπλαίθαο ηνπ ακαξησινύ θόζκνπ, εγελλνύζαλ γίγαληαο. Οη δε
γίγαληεο εθείλνη θαη δηαβόεηνη άλζξσπνη επί ηεο γεο.

Γελ. 6,5

Ἰδὼλ δὲ Κύξηνο ὁ Θεόο, ὅηη ἐπιεζύλζεζαλ αἱ θαθίαη ηῶλ
ἀλζξώπσλ ἐπὶ ηῆο γῆο θαὶ πᾶο ηηο δηαλνεῖηαη ἐλ ηῇ θαξδίᾳ
αὐηνῦ ἐπηκειῶο ἐπὶ ηὰ πνλεξὰ πάζαο ηὰο ἡκέξαο,

Γελ. 6,5

Ο Θεόο ηδώλ όηη επιεζύλζεζαλ θαη επιεζύλνλην ζπλερώο αη
ακαξηίαη ησλ αλζξώπσλ επί ηεο γεο θαη όηη ε θαξδία παληόο
αλζξώπνπ ήην δνζκέλε εηο ηελ ακαξηίαλ, θαη ηα πνλεξά

πάληνηε έξγα είρελ σο αληηθείκελνλ ησλ επηζπκηώλ θαη ζθέςεώλ
ηεο,

Γελ. 6,6

θαὶ ἐλεζπκήζε ὁ Θεὸο ὅηη ἐπνίεζε ηὸλ ἄλζξσπνλ ἐπὶ ηῆο
γῆο, θαὶ δηελνήζε.

Γελ. 6,6

εζθέθζε όηη απηόο εδεκηνύξγεζελ εηο ηελ γελ ηνλ άλζξσπνλ λα
δε θαηά ην ζείνλ ζέιεκα θαη ειππήζε δηα ην θαηάληεκα ησλ
αλζξώπσλ.

Γελ. 6,7

θαὶ εἶπελ ὁ Θεόο· ἀπαιείςσ ηὸλ ἄλζξσπνλ, ὃλ ἐπνίεζα ἀπὸ
πξνζώπνπ ηῆο γῆο, ἀπὸ ἀλζξώπνπ ἕσο θηήλνπο θαὶ ἀπό
ἑξπεηῶλ ἕσο πεηεηλῶλ ηνῦ νὐξαλνῦ, ὅηη κεηεκειήζελ ὅηη
ἐπνίεζα αὐηνύο.

Γελ. 6,7

Απεθάζηζε δε ν Θεόο θαη είπε· “ζα εμαθαλίζσ από ην πξόζσπνλ
ηεο γεο ηνλ άλζξσπνλ, ηνλ νπνίνλ εδεκηνύξγεζα, θαη καδή κε
απηόλ θάζε άιιν δσληαλόλ νλ από αλζξώπνπ κέρξη θηήλνπο, από
ηα εξπεηά ηεο γεο έσο ηα πηελά ηνπ νπξαλνύ, δηόηη κεηεκειήζελ
πνπ ηνπο εδεκηνύξγεζα”.

Γελ. 6,8

Νῶε δὲ εὗξε ράξηλ ἐλαληίνλ Κπξίνπ ηνῦ Θενῦ.

Γελ. 6,8

Ο Νώε όκσο δηα ηελ αξεηήλ απηνύ απειάκβαλε ηελ επκέλεηαλ
θαη πξνζηαζίαλ ηνπ Θενύ.

Ο Νώε θαηαζθεσάδεη ηεν θηβωηό
Γελ. 6,9

Αὗηαη δὲ αἱ γελέζεηο Νῶε· Νῶε ἄλζξσπνο δίθαηνο, ηέιεηνο
ὢλ ἐλ ηῇ γελεᾷ αὐηνῦ· ηῷ Θεῷ εὐεξέζηεζε Νῶε.

Γελ. 6,9

Απηή δε είλαη ε ηζηνξία θαη ηα γεγνλόηα ηεο επνρήο ηνπ Νώε. Ο
Νώε ήην άλζξσπνο δίθαηνο, ηέιεηνο εηο ηελ επνρήλ ηνπ. Δηα ηελ
πίζηηλ θαη ηελ αξεηήλ απηνύ ήην επάξεζηνο ελώπηνλ ηνπ Θενύ.

Γελ. 6,10

ἐγέλλεζε δὲ Νῶε ηξεῖο πἱνύο, ηὸλ Σήκ, ηὸλ Χάκ, ηὸλ Ἰάθεζ.

Γελ. 6,10

Απέθηεζε ηξεηο πηνύο, ηνλ Σεκ, ηνλ Χακ θαη ηνλ Ιάθεζ.

Γελ. 6,11

ἐθζάξε δὲ ἡ γῆ ἐλαληίνλ ηνῦ Θενῦ, θαὶ ἐπιήζζε ἡ γῆ
ἀδηθίαο.

Γελ. 6,11

Οη άλζξσπνη όκσο ηεο επνρήο εθείλεο είρνλ παξεθηξαπή θαη
δηαθζαξή ελώπηνλ ηνπ Θενύ θαη επιεκκύξεζελ ε γε από θάζε
αδηθίαλ.

Γελ. 6,12

θαὶ εἶδε Κύξηνο ὁ Θεὸο ηὴλ γῆλ, θαὶ ἦλ θαηεθζαξκέλε, ὅηη
θαηέθζεηξε πᾶζα ζὰξμ ηὴλ ὁδὸλ αὐηνῦ ἐπὶ ηῆο γῆο.

Γελ. 6,12

Είδε Κπξηνο ν Θεόο ηελ γελ, όπνπ θαηνηθνύζαλ νη άλζξσπνη, όηη
ήην αζεξαπεύησο δηεθζαξκέλε, δηόηη θάζε άλζξσπνο είρε
παξεθθιίλεη από ηελ επζείαλ νδόλ θαη επνξεύεην ηνλ δξόκνλ ηεο
δηαθζνξάο.

Γελ. 6,13

θαὶ εἶπε Κύξηνο ὁ Θεὸο ηῷ Νῶε· θαηξὸο παληὸο ἀλζξώπνπ
ἥθεη ἐλαληίνλ κνπ, ὅηη ἐπιήζζε ἡ γῆ ἀδηθίαο ἀπ᾿ αὐηῶλ, θαὶ
ἰδνὺ ἐγὼ θαηαθζείξσ αὐηνὺο θαὶ ηὴλ γῆλ.

Γελ. 6,13

Είπε ηόηε Κπξηνο ν Θεόο πξνο ηνλ Νώε· “ην ηέινο όισλ ησλ
αλζξώπσλ έθζαζε, δηόηη εγέκηζελ ε γε από ηαο ακαξηίαο ησλ.
Καη ηδνύ όηη εγώ ζα θαηαζηξέςσ απηνύο θαη ηελ γελ, εηο ηελ
νπνίαλ θαηνηθνύλ.

Γελ. 6,14

πνίεζνλ νὖλ ζεαπηῷ θηβσηὸλ ἐθ μύισλ ηεηξαγώλσλ·
λνζζηὰο πνηήζεηο ηὴλ θηβσηὸλ θαὶ ἀζθαιηώζεηο αὐηὴλ
ἔζσζελ θαὶ ἔμσζελ ηῇ ἀζθάιηῳ.

Γελ. 6,14

Σπ όκσο λα θαηαζθεπάζεο δηα ηνλ εαπηόλ ζνπ κίαλ θηβσηόλ από
μύια πιαληζκέλα ηεηξάγσλα· λα ηελ ρσξίζεο εηο κηθξά δσκάηηα
θαη λα ηελ αιείςεο κε πίζζαλ από κέζα θαη απ' έμσ.

Γελ. 6,15

θαὶ νὕησ πνηήζεηο ηὴλ θηβσηόλ· ηξηαθνζίσλ πήρεσλ ηὸ
κῆθνο ηῆο θηβσηνῦ θαὶ πεληήθνληα πήρεσλ ηὸ πιάηνο θαὶ
ηξηάθνληα πήρεσλ ηὸ ὕςνο αὐηῆο·

Γελ. 6,15

Ωο εμήο ζα θαηαζθεύαζεο ηελ θηβσηόλ. Τν κήθνο απηήο ζα είλαη
ηξηαθόζηνη πήρεηο (156 κέηξα) ην πιάηνο ηεο πεληήθνληα πήρεηο
θαη ην ύςνο ηεο ηξηάθνληα πήρεηο.

Γελ. 6,16

ἐπηζπλάγσλ πνηήζεηο ηὴλ θηβσηὸλ θαὶ εἰο πῆρπλ ζπληειέζεηο
αὐηὴλ ἄλσζελ· ηὴλ δὲ ζύξαλ ηῆο θηβσηνῦ πνηήζεηο ἐθ
πιαγίσλ· θαηάγαηα δηώξνθα θαὶ ηξηώξνθα πνηήζεηο αὐηήλ.

Γελ. 6,16

Θα ζπγθιείζεο δε ηαο πιεπξάο ηεο θηβσηνύ ζην ύςνο, ώζηε ε
επάλσ ζθέπε απηήο ζα έρε ην πιάηνο ελόο κόλνλ πήρεσο. Τελ
ζύξαλ ηεο θηβσηνύ ζα ηελ θαηαζθεπάζεο εηο ηα πιάγηα απηήο.
Θα δηαηξέζεο ηελ θηβσηόλ εηο ηξεηο νξόθνπο, ζην ηζόγεηνλ, ηνλ
πξώηνλ όξνθνλ θαη ηνλ δεύηεξνλ.

Γελ. 6,17

ἐγὼ δὲ ἰδνὺ ἐπάγσ ηὸλ θαηαθιπζκόλ, ὕδσξ ἐπὶ ηὴλ γῆλ
θαηαθζεῖξαη πᾶζαλ ζάξθα, ἐλ ᾗ ἐζηη πλεῦκα δσῆο, ὑπνθάησ
ηνῦ νὐξαλνῦ· θαὶ ὅζα ἐὰλ ᾖ ἐπὶ ηῆο γῆο, ηειεπηήζεη.

Γελ. 6,17

Εγώ δε ζα εμαπνιύζσ ηνλ θαηαθιπζκόλ, ύδαηα πνιιά επάλσ εηο
ηελ επηθάλεηαλ ηεο γεο, ώζηε λα θαηαζηξαθή θάζε ζαξμ, θάζε ηη
ην νπνίνλ θάησ από ηνλ νπξαλόλ έρεη δσήλ όια όζα ππάξρνπλ
επάλσ εηο ηελ γελ, άλζξσπνη θαη πηελά θαη ηεηξάπνδα θαη
εξπεηά ζα απνζάλνπλ.

Γελ. 6,18

θαὶ ζηήζσ ηὴλ δηαζήθελ κνπ κεηὰ ζνῦ· εἰζειεύζῃ δὲ εἰο ηὴλ

θηβσηὸλ ζὺ θαὶ νἱ πἱνί ζνπ θαὶ ἡ γπλή ζνπ θαὶ αἱ γπλαῖθεο
ηῶλ πἱῶλ ζνπ κεηὰ ζνῦ.
Γελ. 6,18

Σπ όκσο δηα ηελ αξεηήλ ζνπ ζα ζσζήο ζα εηζέιζεο εηο ηελ
θηβσηόλ, ζπ θαη ηα παηδηά ζνπ θαη ε γπλαίθα ζνπ θαη αη γπλαίθεο
ησλ παηδηώλ ζνπ καδή κε ζέ.

Γελ. 6,19

θαὶ ἀπὸ πάλησλ ηῶλ θηελῶλ θαὶ ἀπὸ πάλησλ ηῶλ ἑξπεηῶλ
θαὶ ἀπὸ πάλησλ ηῶλ ζεξίσλ θαὶ ἀπὸ πάζεο ζαξθόο, δύν δύν
ἀπὸ πάλησλ εἰζάμεηο εἰο ηὴλ θηβσηόλ, ἵλα ηξέθῃο κεηὰ
ζεαπηνῦ· ἄξζελ θαὶ ζῆιπ ἔζνληαη.

Γελ. 6,19

Καη ζα πάξεο καδή ζνπ από όια ηα θηήλε θαη από όια ηα εξπεηά
θαη από όια ηα ζεξία θαη από θάζε είδνο πνπ δε εηο ηελ γελ θαηά
δεύγε, ζα ηα εηζαγάγεο εηο ηελ θηβσηόλ, ώζηε καδή κε ζε λα
ζσζνύλ, θαη ζπ ζα έρεο ηελ θξνληίδα ηεο δηαηξνθήο ησλ. Καζε
δεύγνο δώσλ ζα απνηειήηαη από αξζεληθόλ θαη ζειπθόλ.

Γελ. 6,20

ἀπὸ πάλησλ ηῶλ ὀξλέσλ ηῶλ πεηεηλῶλ θαηὰ γέλνο, θαὶ ἀπὸ
πάλησλ ηῶλ θηελῶλ θαηὰ γέλνο θαὶ ἀπὸ πάλησλ ηῶλ
ἑξπεηῶλ ηῶλ ἑξπόλησλ ἐπὶ ηῆο γῆο θαηὰ γέλνο αὐηῶλ, δύν
δύν ἀπὸ πάλησλ εἰζειεύζνληαη πξὸο ζὲ ηξέθεζζαη κεηὰ
ζνῦ, ἄξζελ θαὶ ζῆιπ.

Γελ. 6,20

Θα πάξεο καδή ζνπ από όια ηα είδε ησλ θηελώλ, ησλ κηθξώλ θαη
ησλ κεγάισλ, θαη από όια ηα εξπεηά πνπ έξπνπλ εηο ηελ γελ
θαηά ην γέλνο απηώλ. Ζεύγνο άξζελ θαη ζήιπ από όια απηά ζα
εηζέιζνπλ εηο ηελ θηβσηόλ, δηα λα δηαζσζνύλ θαη ηξαθνύλ καδή
ζνπ.

Γελ. 6,21

ζὺ δὲ ιήςῃ ζεαπηῷ ἀπὸ πάλησλ ηῶλ βξσκάησλ, ἃ ἔδεζζε,
θαὶ ζπλάμεηο πξὸο ζεαπηόλ, θαὶ ἔζηαη ζνη θαὶ ἐθείλνηο
θαγεῖλ.

Γελ. 6,21

Σπ δε ζα πάξεο αθόκε καδή ζνπ από όια ηα είδε ησλ ηξνθώλ,
ηαο νπνίαο ηξώγεηε, θαη ζα ηαο ζπγθεληξώζεο δηα ηνλ εαπηόλ
ζνπ. Αθόκε δε ζα κεξηκλήζεο θαη δηα ηελ δηαηξνθήλ ησλ δώσλ,
ώζηε θαη ζπ θαη εθείλα λα έρνπλ ηξνθάο θαηά ην δηάζηεκα ηνπ
θαηαθιπζκνύ.

Γελ. 6,22

θαὶ ἐπνίεζε Νῶε πάληα, ὅζα ἐλεηείιαην αὐηῷ Κύξηνο ὁ
Θεόο, νὕησο ἐπνίεζε.

Γελ. 6,22

Ο Νώε εμεηέιεζε κε αθξίβεηαλ όια όζα δηέηαμε Κπξηνο ν Θεόο·
έπξαμελ, όπσο εθείλνο είρε δηαηάμεη.

