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THE ACCOUNT OF ENOCH THE PROPHET 
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Ενώχ Ο Προφήτης 

1 Enoch was shown a vision of the coming deluge. The 
LORD said, My servant, Enoch, you must warn the wicked 
generation that I tend to keep my promise. I will destroy every 
creation in the land for they have corrupted all that I have 
made. 

 
Ενώχ έδειξε ένα όραμα για την επόμενη κατακλυσμό. Ο Κύριος 
είπε, ο υπηρέτης μου, τον Ενώχ, θα πρέπει να προειδοποιούν 
τους ασεβείς γενιά ότι έχω την τάση να κρατήσω την υπόσχεσή 
μου. Θα καταστρέψει κάθε δημιουργία στην γη για να έχουν 
καταστραφεί όλα αυτά που έχω κάνει. 

 
2 Enoch asked, Who will survive, my Lord? God said, I have 
a chosen vessel that will carry on the pure seed of 
righteousness. You will be taken before this great destruction 
comes. Warn the infidels! 

 
Ενώχ ρώτησε, ποιος θα επιβιώσει, Κύριέ μου; Ο Θεός είπε, 
έχω επιλέξει ένα πλοίο που θα μεταφέρει την καθαρών σπόρων 
της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να ληφθούν πριν από αυτή τη 
μεγάλη καταστροφή έρχεται. Προειδοποίηση τους άπιστους 

 
3 Enoch went out to the multitude and said, Behold, the 
LORD is coming with ten thousand of his holy ones to mete 
out judgment to all those who are ungodly. You have sinned a 
grievous sin and forgotten the creator of the worlds. 

 
Ενώχ βγήκε στο πλήθος και είπε: Δέστε, ο Κύριος έρχεται με 
δέκα χιλιάδες αγίους του να απονέμω δικαιοσύνη κρίση σε 
όλους όσους είναι ασεβείς. Έχετε αμαρτήσει ένα θλιβερός 
αμαρτία και να ξεχαστεί ο δημιουργός των κόσμων 
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4 After he said this, the multitude took up arms to kill him. 
Suddenly, a whirlwind came from heaven, as a storm of fire. 
Within the whirlwind of fire were seraphim, dragons of the 
power of God. All who saw this became blind in that moment 
for their eyes were burned from their sockets. 

 
Αφού είπε αυτό, το πλήθος πήρε τα όπλα για να τον σκοτώσει. 
Ξαφνικά, ένας ανεμοστρόβιλος ήρθε από τον ουρανό, σαν μια 
θύελλα φωτιάς. Μέσα στη δίνη της φωτιάς ήταν σεραφείμ, 
δράκους τη δύναμη του Θεού. Όλοι όσοι είδαν αυτό τυφλώθηκε 
σε εκείνη την στιγμή για τα μάτια τους κάηκαν από τις υποδοχές 
τους. 

 
5 Enoch was then taken up into the heavens and disappeared 
from the land. No one knew where he went. He could not be 
found, for God took him to an appointed place, even to a 
place of holy ground. 

 
Ενώχ στη συνέχεια παρελήφθη στους ουρανούς και 
εξαφανίστηκαν από τη γη. Κανείς δεν ήξερε πού πήγε. 
Θα μπορούσε να βρεθεί, γιατί ο Θεός τον πήρε σε ένα 
καθορισμένο χώρο, ακόμη και σε έναν τόπο ιερό έδαφος. 

 
6 In this place, Enoch wrote books about the history of his 
people, from Adam until the time of his generation. 

 
Σε αυτόν τον τόπο, τον Ενώχ έγραψε βιβλία για την ιστορία του 
λαού του, από τον Αδάμ μέχρι τη στιγμή της γενιάς του. 

 
7 At that time, God showed him a vision of the great 
Leviathan and Behemoth. These two beasts were stirring up 
the population in the end of days. Behemoth was a beast of 
liberty and Leviathan was one of royalty and power. They 
began as one beast with a name called Phoenix. The Phoenix 
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died and from the ashes arose these two great beasts. 
Behemoth eventually became greater and dictated its laws to 
the whole earth. It attacked Ishmael continually, even when he 
did not deserve to be punished. 

 
Εκείνη την εποχή, ο Θεός του έδειξε ένα όραμα του μεγάλου 
Λεβιάθαν και Μεγαθήριο. Αυτά τα δύο θηρία είχαν 
αναμόχλευση του πληθυσμού στο τέλος των ημερών. 
Μεγαθήριο ήταν ένα θηρίο της ελευθερίας και Λεβιάθαν ήταν 
ένας από τους δικαιωμάτων και την εξουσία. Άρχισαν ως ένα 
θηρίο με ένα όνομα που ονομάζεται Φοίνιξ. Το Φοίνιξ πέθανε 
και από τις στάχτες προέκυψαν αυτά τα δύο μεγάλα θηρία. 
Μεγαθήριο, τελικά έγινε μεγαλύτερη και υπαγορεύει τους 
νόμους της σε ολόκληρη τη γη. Η επίθεση Ισμαήλ συνεχώς, 
ακόμα και όταν αυτός δεν άξιζε να τιμωρηθεί. 

 
8 Then another beast came up. It awoke from a slumber. The 
beast was a dragon-like beast with ten horns returning to 
reclaim its two severed heads, that is, Leviathan and 
Behemoth. The two beasts fought for a while but gave in 
afterwards. Now the dragon-like beast was again whole and it 
ruled the whole earth. It placed its seal upon the multitude 
until one like the son of man came and destroyed the beast. 

Στη συνέχεια, ένα άλλο θηρίο ήρθε. Είναι ξύπνησε από ένα 
λήθαργο. Το θηρίο ήταν ένας δράκος- σαν θηρίο με δέκα 
κέρατα επιστρέφουν για να διεκδικήσουν δύο κομμένα κεφάλια 
του, που είναι, Λεβιάθαν και Μεγαθήριο. Οι δύο θηρία πάλεψε 
για λίγο, αλλά έδωσε στην συνέχεια. Τώρα ο δράκος- 
σαν θηρίο ήταν και πάλι όλο και κυβέρνησε όλη τη γη. 
Δεν τοποθετείται σφραγίδα του πάνω στο πλήθος μέχρι ένα, 
όπως ο γιος του ανθρώπου ήρθε και κατέστρεψε το τέρας. 
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9 After this vision, Enoch was afraid and stricken with awe. 
 
Μετά από αυτό το όραμα, ο Ενώχ ήταν φοβισμένος και 
επλήγησαν με δέος. 

 
10 It came to pass that Noah entered the ark and God 
fulfilled his will. 

 
Ήρθε να περάσει ότι ο Νώε μπήκε στην κιβωτό και ο Θεός 
εκπληρώσει το θέλημά του. 


