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Chap 9 v1. ῾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

Chap XXII v 6. ᾿Εγένετο δέ µοι πορευοµένῳ 
καὶ ἐγγίζοντι τῇ ∆αµασκῷ, περὶ µεσηµϐρίαν, 
ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι ϕῶς 
ἱκανὸν περὶ ἐµέ. 
7. ῎Επεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος, καὶ ἤκουσα 
ϕωνῆς λεγούσης µοι, Σαούλ, Σαούλ, τί µε 
διώκεις ; 8. ᾿Εγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε ·
Εἶπέν τε πρός µε, ᾿Εγώ εἰµι ᾿Ιησοῦς ὁ Ναζ-
ωραῖος ὃν σὺ διώκεις.
9. Οἱ δὲ σὺν ἐµοὶ ὄντες τὸ µὲν ϕῶς
ἐθεάσαντο, καὶ ἔµφοβοι ἐγένοντο ; τὴν δὲ 
ϕωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός µοι.
10. Εἶπον δέ, Τί ποιήσω, κύριε · ῾Ο δὲ κύριος
εἶπεν πρός µε, ᾿Αναστὰς ποϱεύου εἰς 
∆αµασκόν · κἀκεῖ σοι λαληϑήσεται περὶ 
πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.
11. ῾Ως δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης
τοῦ ϕωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούµενος ὑπὸ 
τῶν συνόντων µοι, ἦλθον εἰς ∆αµασκόν.
12. ᾿Ανανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐσεβὴς κατὰ τὸν 
νόµον, µαρτυρούµενος ὑπὸ πάντων τῶν 
κατοικούντων ᾿Ιουδαίων, 13. ἐλθὼν πρός µε 
καὶ ἐπιστὰς εἶπέν µοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, 
ἀνάβλεψον. Κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς
αὐτόν.
14. ῾Ο δὲ εἶπεν, ῾Ο ϑεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν 
προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ ϑέληµα αὐτοῦ, 
καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον, καὶ ἀκοῦσαι ϕωνὴν ἐκ 
τοῦ στόµατος αὐτοῦ. 15. ῞Οτι ἔσῃ µάρτυς 
αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας 
καὶ ἤκουσας. 

Chap XXVI v 13. ῾Ηµέρας µέσης, κατὰ τὴν 
ὁδὸν εἶδον, ϐασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν 
λαµπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλάµψαν µε ϕῶς
καὶ τοὺς σὺν ἐµοὶ πορευοµένους. 
14. Πάντων δὲ  καταπεσόντων ἡµῶν εἰς τὴν 
γῆν, ἤκουσα ϕωνὴν λαλοῦσαν πρός µε καὶ 
λέγουσαν τῇ ῾Εβραΐδι διαλέκτῳ, Σαούλ, 
Σαούλ, τί µε διώκεις · Σκληρόν σοι πρὸς 
κέντρα λακτίζειν.
15. ᾿Εγὼ δὲ εἶπον,Τίς εἶ, κύριε · ῾Ο δὲ εἶπεν, 
᾿Εγώ εἰµι ᾿Ιησοῦς ὃν σὺ διώκεις.
16. ᾿Αλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς
πόδας σου · εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι,
προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ µάρτυρα ὧν
τε εἶδες ὧν τε ὀφθήσοµαί σοι, 
17. ἐξαιρούµενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ
τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγώ σε ἀποστέλλω,
18. ἀνοῖξαι ὀφθαλµοὺς αὐτῶν, τοῦ
ὑποστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς ϕῶς καὶ τῆς 
ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν ϑεόν, τοῦ 
λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, καὶ κλῆρον 
ἐν τοῖς ἡγιασµέ   νοις πίστει τῇ εἰς ἐµέ. 
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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, Πο-
ϱεύου, 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 ἐκή-
ϱυσσεν τὸν χριστόν, ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς 
τοῦ ϑεοῦ. 

16. Καὶ νῦν τί µέλλεις · ᾿Αναστὰς ϐάπτισαι 
καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁµαρτίας σου,
ἐπικαλεσάµενος τὸ ὄνοµα τοῦ κυρίου.
17. ᾿Εγένετο δέ µοι ὑποστρέψαντι εἰς
῾Ιερουσαλήµ, καὶ προσευχοµένου µου ἐν τῷ 
ἱερῷ, γενέσθαι µε ἐν ἐκστάσει,
18. καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά µοι, Σπεῦσον καὶ
ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ ῾Ιερουσαλήµ ; διότι οὐ 
παραδέξονταί σου τὴν µαρτυρίαν περὶ ἐµοῦ. 

 


