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texte de Robinson-Pierpont, traduction L. Segond 

Fin du chap 7     : lapidation d'Etienne.

Chap 7 v 58. Καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως, ἐλιϑοβόλουν · καὶ οἱ µάρτυρες 

ἀπέθεντο τὰ ἱµάτια παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουµένου Σαύλου.59. Καὶ 

ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούµενον καὶ λέγοντα, Κύριε ᾿Ιησοῦ, δέξαι τὸ 

πνεῦµά µου. 60. Θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξεν ϕωνῇ µεγάλῃ, Κύριε, µὴ στήσῃς 

αὐτοῖς τὴν ἁµαρτίαν ταύτην. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιµήθη. Chapitre 8

1. Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιϱέσει αὐτοῦ. ᾿Εγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ 

ἡµέρᾳ διωγµὸς µέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν ῾Ιεροσολύµοις · πάντες δὲ 

διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώϱας τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Σαµαρείας, πλὴν τῶν 

ἀποστόλων.2. Συνεκόµισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, καὶ ἐποιήσαντο 

κοπετὸν µέγαν ἐπ΄ αὐτῷ.3. Σαῦλος δὲ ἐλυµαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ τοὺς 

οἴκους εἰσπορευόµενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς ϕυλακήν. 

4. Οἱ µὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον, εὐαγγελιζόµενοι τὸν λόγον.

Chap 9 la conversion de Saul

1. ῾Ο δὲ Σαῦλος ἔτι ἐµπνέων ἀπειλῆς καὶ ϕόνου εἰς τοὺς µαθητὰς τοῦ κυρίου, 

προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ, 2. ᾐτήσατο παρ΄ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς ∆αµασκὸν πρὸς 

τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, 

δεδεµένους ἀγάγῃ εἰς ῾Ιερουσαλήµ.3. ᾿Εν δὲ τῷ πορεύεσθαι, ἐγένετο αὐτὸν 

ἐγγίζειν τῇ ∆αµασκῷ · καὶ ἐξαίφνης περιήστραψεν αὐτὸν ϕῶς ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ·

4. καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν, ἤκουσεν ϕωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί µε 

διώκεις ;5. Εἶπεν δέ, Τίς εἶ, κύριε · ῾Ο δὲ κύριος εἶπεν, ᾿Εγώ εἰµι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ 

διώκεις ·6. ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι τί σε 

δεῖ ποιεῖν.7. Οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες 

µὲν τῆς ϕωνῆς, µηδένα δὲ ϑεωροῦντες. 8. ᾿Ηγέρθη δὲ ὁ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς · 

ἀνεῳγµένων τε τῶν ὀφθαλµῶν αὐτοῦ, οὐδέν ἔβλεπεν, χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν 

εἰσήγαγον εἰς ∆αµασκόν.



9. Καὶ ἦν ἡµέρας τρεῖς µὴ ϐλέπων, καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν.10. ῏Ην δέ τις 

µαθητὴς ἐν ∆αµασκῷ ὀνόµατι ᾿Ανανίας, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος ἐν 

ὁράµατι, ᾿Ανανία. ῾Ο δὲ εἶπεν,᾿Ιδοὺ ἐγώ, κύριε.11. ῾Ο δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, 

᾿Αναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύµην τὴν καλουµένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν 

οἰκίᾳ ᾿Ιούδα Σαῦλον ὀνόµατι, Ταρσέα · ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται,

12. καὶ εἶδεν ἐν ὁράµατι ἄνδρα ὀνόµατι ᾿Ανανίαν εἰσελϑόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ 

χεῖρα, ὅπως ἀναβλέψῃ.13. ᾿Απεκρίθη δὲ ᾿Ανανίας, Κύριε, ἀκήκοα ἀπὸ πολλῶν 

περὶ τοῦ ἀνδρὸς τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου ἐν ῾Ιερουσαλήµ ·14. 

καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων, δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουµένους 

τὸ ὄνοµά σου. 

15. Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ κύριος, Ποϱεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς µοι ἐστὶν οὗτος,

τοῦ ϐαστάσαι τὸ ὄνοµά µου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ ϐασιλέων, υἱῶν τε ᾿Ισραήλ ·16. 

ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατός µου παθεῖν.17. 

᾿Απῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ ἐπιθεὶς ἐπ΄ αὐτὸν τὰς 

χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφέ, ὁ κύριος ἀπέσταλκέν µε, ὁ  ὀφϑείς σοι ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ 

ἤρχου, ὅπως ἀναϐλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύµατος ἁγίου.

18. Καὶ εὐθέως ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφϑαλµῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε 

καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη,19. καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνίσχυσεν. ᾿Εγένετο δὲ ὁ  Σαῦλος 

µετὰ τῶν ἐν ∆αµασκῷ µαθητῶν ἡµέρας τινάς.20. Καὶ εὐθέως ἐν ταῖς 

συναγωγαῖς ἐκήϱυσσεν τὸν χριστόν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ.21. 

᾿Εξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ πορθήσας ἐν 

῾Ιερουσαλὴµ τοὺς ἐπικαλουµένους τὸ ὄνοµα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐλήλυϑεν  

ἵνα δεδεµένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς · 22. Σαῦλος δὲ µᾶλλον 

ἐνεδυναµοῦτο, καὶ συνέχυνεν τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν ∆αµασκῷ, 

συµβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός.

23.῾Ως δὲ ἐπληροῦντο ἡµέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀνελεῖν 

αὐτόν ·24. ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ ἐπιβουλὴ αὐτῶν. Παρετήρουν τε τὰς πύλας 

ἡµέρας τε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν · 25. λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ µαθηταὶ 



νυκτός, καϑῆκαν διὰ τοῦ τείχους, χαλάσαντες ἐν σπυρίδι.26. Παραγενόµενος δὲ 

ὁ Σαῦλος ἐν ῾Ιερουσαλήµ, ἐπειρᾶτο κολλᾶσθαι τοῖς µαθηταῖς · καὶ πάντες 

ἐφοβοῦντο αὐτόν, µὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν µαθητής.27. Βαρνάβας δὲ 

ἐπιλαβόµενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν

τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον, καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν ∆αµασκῷ 

ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ ᾿Ιησοῦ. 28. Καὶ ἦν µετ΄ αὐτῶν 

εἰσπορευόµενος εἰς῾Ιερουσαλήµ, καὶ παρρησιαζόµενος ἐν τῷ ὀνόµατι τοῦ 

κυρίου ᾿Ιησοῦ, 29. ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει πρὸς τοὺς῾Ελληνιστάς · οἱ δὲ 

ἐπεχείρουν αὐτὸν ἀνελεῖν.

30. ᾿Επιγνόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς Καισάρειαν, καὶ 

ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς Ταρσόν. 31. Αἱ µὲν οὖν ἐκκλησίαι καθ΄ ὅλης τῆς 

᾿Ιουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαµαϱείας εἶχον εἰρήνην οἰκοδοµούµεναι, καὶ 

πορευόµεναι τῷ ϕόβῳ τοῦ κυρίου καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύµατος 

ἐπληθύνοντο. 


