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Pau, dret al mig de l'Areòpag, va parlar així: 
--Atenesos, veig que en tot sou molt religiosos, perquè, recorrent la ciutat i 

contemplant els vostres llocs sagrats, fins i tot he trobat un altar que porta 
aquesta inscripció: "Al déu desconegut." Doncs bé, el que vosaltres adoreu 
sense conèixer és el que jo us anuncio. El Déu que ha fet el món i tot el que 
s'hi mou, Senyor com és de cel i terra, no habita en temples construïts per 
mans d'home ni té necessitat de cap servei dels homes, ell que a tots dóna 
vida, alè i tota cosa. Ell va crear d'un sol home tota la raça humana perquè 
habités arreu de la terra. I ha fixat uns temps precisos i els límits dels llocs 
on els homes han de viure, perquè cerquin Déu. De fet, potser podrien 
acostar-s'hi a les palpentes i trobar-lo, perquè ell no és lluny de ningú de 
nosaltres, ja que "en ell vivim, ens movem i som". Així ho han dit alguns dels 
vostres poetes: "Perquè nosaltres també som del seu llinatge." Ara bé, si som 
del llinatge de Déu, no hem de pensar que la divinitat sigui semblant a 
imatges d'or, de plata o de pedra, treballades per l'art i el talent dels 
homes. Així, doncs, ara Déu passa per alt els temps viscuts en la ignorància i 
fa saber als homes que tots i a tot arreu s'han de convertir. Ell ja té 
assenyalat el dia que ha de jutjar el món amb justícia per mitjà d'un home 
que ell mateix ha designat, i n'ha donat a tothom una prova ressuscitant-lo 
d'entre els morts. 

Així que sentiren parlar de resurrecció dels morts, alguns es van posar a 
riure, i d'altres digueren: 

--Sobre aquest punt ja t'escoltarem un altre dia. 
Després d'això, Pau es va retirar d'enmig d'ells. Tanmateix, alguns se li 

van ajuntar i es convertiren a la fe. Entre ells hi havia Dionisi l'Areopagita, 
una dona que es deia Dàmaris i uns quants més. 

(Ac 17,22-34) 

 

 

 

Aquest discurs de Pau a l’Areòpag, lloc on es reunia el consell de la ciutat, a 
prop de l’Agora, és una mostra de com els cristians s’han d’adreçar als 
pagans. Primer lloa la religiositat dels oients, després valora els seus poetes..., 
fa un esforç d’inculturació, després anuncia el Déu de la Bíblia i no amaga la 
resurrecció de Jesús. Fa l’anunci complert, sense amagar la divinitat de Jesús. 
La majoria es riuen d’ell i se'n van, però es convertiren uns pocs: Dionisi, 
Dàmaris i uns quants més. 

 

Preguntes: 

- Parlem alguna vegada de la nostra fe als agnòstics o ateus? 
- Quan parlem de Jesús, confessem que el creiem ressuscitat, o 

simplement ressaltem la seva humanitat? 
- Quines són les actituds adients per evangelitzar? Què és evangelitzar? 
- És una activitat que es fa individualment o demana la comunitat? 

 

 


