
Ścieżka życia – dzień trzydziesty ósmy 

Dz 17,15,22 – 18,1 Mów do ludzi tak aby zrozumieli.  

            Powyższe hasło zrodziło się w mojej głowie podczas medytacji nad 

dzisiejszym rozważaniem. Paweł jest w Atenach. Miasto filozofów i mędrców. 

Każdy z każdym o wszystkim może godzinami dyskutować. Burza poglądów, 

twierdzeń hipotez i opinii to wszystko wypełnia umysły Ateńczyków. Paweł staje 

przed nimi na Areopagu i pokazuje im ścieżkę prowadzącą do życia. 

            Słuchając słów Pawła poznajemy także jego kunszt jako mówcy. Widzimy 

człowieka, który stara się w przemowie używać takich terminów i idei, które będą 

zrozumiałe do słuchaczy. Bibliści pokazują mowę Pawła jako przykład tego co 

nazywamy objawieniem pierwotnym, które zostało wypisane w sercach 

wszystkich ludzi niezależnie od miejsca gdzie się narodzili i gdzie żyją. 

            W jego mowie możemy wyróżnić następujące części: 

Bóg Stwórca świata i tego co na nim jest 

Przymioty Boga 

Postawa Boga wobec człowieka 

Wezwanie skierowane do człowieka 

Wizja sądu i sędziego. 

  

            Niestety posługa Pawła spotkała się z odrzuceniem. Jest mowa zaledwie 

o kilku osobach, które pozytywnie odpowiedziały na  nauczanie Pawła. Warto 

zobaczyć jak Łukasz opisuje reakcję Ateńczyków: 

            Jedni się wyśmiewali 

            Inni powiedzieli posłuchamy cię innym razem 



            Niektórzy przyłączyli się do Pawła (Dionizy Areopagita, Damaris i inni). 

Niestety prawdopodobnie nie powstała tam żadna wspólnota ponieważ w całej 

późniejszej posłudze Pawła nie znajduję wzmianki o Kościele w Atenach. Żaden 

List do Ateńczyków nie zachował się w NT. Ale fragment Dziejów przekazuje 

nam mimo wszystko ważną lekcję. Poznaj tych do których masz mówić i zbuduj 

z nimi jakąś wspólną płaszczyznę, mów pojęciami, które dla nich będą 

zrozumiałe. Wtedy jest szansa na to że przynajmniej usłyszą i zrozumieją to co 

chcesz im powiedzieć. A to już dużo. J 

Ps. Wypisz przynajmniej 7 cech i Działań Boga, które pokazał Paweł 

Ateńczykom: 

1.    … 

2.    .. 

3.    .. 

4.    .. 

5.    .. 

6.    .. 

7.    .. 

  

 


