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Introducere 
 

A privi un text biblic din perspectiva misionară nu este în totalitate diferit de ceea ce 

specialiştii în studii biblice realizează în operele lor. Este greu, dacă nu chiar imposibil să 

desparţi sensul misionar al unui text biblic de celelalte înţelesuri analizate de Sfinţii Părinţi şi 

de cercetătorii în domeniu. De fapt, orice text biblic poate şi trebuie privit din perspectivă 

misionară. Din acest motiv, o bună parte din cercetarea de faţă are la bază o arie largă de 

opere din domeniul hermeneuticii, în limitele accesului nostru la astfel de lucrări, facilitat de 

bibliotecile din ţară şi din străinătate. Nu ne-am dorit realizarea unei lucrări sterile, închistată 

într-un limbaj tehnic, fără mesaj şi finalitate, aşa cum sunt, din păcate, multe studii de 

specialitate.  

În ultimii ani, cercetările misionare, pastorale şi din alte domenii teologice abundă în 

lucrări care deplâng secularizarea, îndepărtarea soceităţilor de preceptele creştine şi chiar o 

blamare a tuturor manifestărilor modernităţii. Puţini sunt cei care încearcă să creeze punţi de 

dialog cu aceste culturi moderne care ne înconjoară, de dragul tradiţiei bimilenare, fără să 

înţeleagă faptul că pericolul cel mare este de enclavizare a comunităţilor creştine şi de 

transformare a Bisericii în altfel de talibanism. Desigur, în nici un caz nu trebuie să renunţăm 

la ceea ce este specific doctrinar şi moştenit de la Apostoli, dar o ancorare în realitate a 

Bisericii este absolut necesară. Aşa cum Sfântul Pavel a vorbit atenienilor cu un limbaj, cu un 

stil retoric şi cu exemple familiare gândirii lor, în acelaşi mod Biserica trebuie să găsească 

modalităţi de a comunica în context, cu oamenii unei culturi moderne, seculare.  

Dacă în prima parte a lucrării s-a analizat pe larg conceptul de inculturaţie și anume 

de unde provine acest termen, ce relevanţă are conceptul pentru teologia misionară 

contemporană, în a doua parte a lucrării s-a analizat, în capitolele II şi III, textul de la Fapte 

17:16-31, sursa de bază pentru lucrarea misionară a Sfântului Pavel în Atena. Ne vedem 

nevoiţi să menţionăm că am îmbrăţişat forma românească de inculturaţie a englezescului  

inculturation, şi nu inculturare, cum mai este întâlnit. Când termenul este folosit ca verb, vom 

folosi inculturare. 

  Pentru a vedea cum au intrat în dialog/conflict ideile iudeo-creştine ale Sfântului 

Apostol cu ideile filosofice existente la acea vreme în rândul atenienilor, este necesară o 

trecere în revistă a principalelor curente de gândire şi de religie cu influenţă în cercurile înalte 

ale vechii cetăţi greceşti. Scopul acestei părţi din teză nu este nici pe departe de a prezenta 

exhaustiv aceste curente filosofice şi mişcări religioase. Acest subiect este tratat în lucrări 

mult mai ample, am putea spune chiar în biblioteci întregi. Am considerat că este absolut 
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necesar pentru acest demers de cercetare, dar şi pentru cititorii mai mult sau mai puţin 

familiarizaţi cu acest domeniu, să prezentăm în linii mari elementele constitutive ale culturii 

ateniene din vremea când Sfântul Pavel a sosit aici spre a-L propovădui pe Hristos. Nu 

puteam să analizăm elementele de inculturaţie din discursul ţinut în Areopag, unde Apostolul 

foloseşte nu doar citate din literatura greacă, ci şi metode retorice specifice lumii greceşti, fără 

să cunoaştem interesanta cultură ateniană, poate unică în istoria lumii. 

Miezul lucrării îl constituie, fără îndoială, analiza discursului din Areopag. Pe lângă 

elementele de formă, conţinut şi context, de care nu putem face excepţie, ne-am propus ca la 

fiecare parte importantă să identificăm nu doar un tact misionar, pedagogic al Sfântului Pavel, 

ci mai ales părţi constitutive dintr-un proces de inculturaţie început încă din primele contacte 

ale iudeo-creştinismului adus de Apostol în Atena şi mediul cultural din cetatea greacă. 

Insistenţa asupra unor elemente-cheie din discurs, cum sunt fără îndoială citatele din poeţii 

greci Aratus şi Cleantes, ne vor desluşi ceea ce înseamnă pentru un misionar să fie ancorat în 

realităţile culturale din comunitatea unde propovăduieşte. Vom vedea cum cel mai mare 

misionar creştin din primele secole creştine a făcut loc Evangheliei, dacă ne putem exprima în 

acest mod, în vasta cultură greacă. Istoria ne arată ce înseamnă pentru creştinismul global 

pământul grecesc şi gândirea filosofică pentru formularea doctrinei şi viaţa cultică a Bisericii. 

Toate îşi au rădăcinile în sămânţa sădită de Sfântul Pavel într-un loc simbolic pentru pământul 

elen şi anume Atena, chiar în inima ei, Areopagul. Această paradigmă biblică de inculturaţie, 

aşa cum ne place să numim discursul din Areopag, este şi va fi mereu un exemplu viu pentru 

orice misionar şi mai ales pentru orice fel de cercetare misiologică. Am putea spune că 

Providenţa a rânduit ca această parte a cărţii Faptele Apostolilor să rămână până astăzi un 

reper pentru orice misiunea creştină. Istoria, dar şi timpurile actuale, ne arată că omenirea este 

cuprinsă de o multitudine de culturi, care de cele mai multe ori se intersectează, se 

influenţează reciproc şi produc adesea nu doar apropieri între popoare, ci şi conflicte. Din 

acest motiv, ultimele capitole ale lucrării se doresc a fi o analiză a modului în care Biserica 

trebuie să relaţioneze, trebuie să transmită mesajul evanghelic, să-I facă loc lui Hristos într-o 

lume multi-culturală, de o diversitate identitară inimaginabilă. Fără a fi judecători sau critici ai 

demersurilor misionare mai vechi sau mai noi, putem spune că de foarte multe ori Biserica a 

eşuat în misiunea sa din anumite contexte tocmai pentru că nu a ştiut cum să înţeleagă şi să 

pătrundă în culturile respective, încât legătura cu Hristos să se realizeze nu prin setări 

culturale împrumutate sau impuse, ci prin propriile elemente conceptuale. Să ne imaginăm 

discursul din Areopag, sau predicile din Agora, fundamentate pe cultura iudaică. Ar fi avut 

parte Sfântul Pavel măcar de o minimă atenţie din partea auditoriului?  
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Folosindu-ne de importante lucrări de misiologie contemporană, în ultima parte a 

lucrării vom vedea ce loc are această paradigmă biblică de inculturaţie nu doar în cercetare, ci 

şi în practica misionară a Bisericii. Este un fel de actualizare a cercetării de până la acest 

punct al lucrării.  

Nu în ultimul rând, avem în vedere în această lucrare şi o trecere în revistă a 

preocupărilor la nivel mondial de a studia şi aprofunda această temă a inculturaţiei şi vom 

vedea că textul de la Fapte 17-16: 31 nu a lipsit niciodată din fundamentarea scripturistică a 

conceptului. Pe plan mondial, cerinţele popoarelor aborigene, în special din emisfera sudică, 

au fost auzite în epoca modernă de Bisericile istorice sau cu o largă răspândire în ţările 

respective. Ignoranţa faţă de culturile şi credinţele pre-creştine ale acestor popoare aborigene 

a deteminat o încreştinare forţată, iar consecinţele au fost incredibile. S-a observat în rândul 

oamenilor o reticenţă faţă de culturile europene, impuse odată cu încreştinarea. Aceste 

exemple istorice negative subliniază încă o dată, dacă mai era nevoie, că procesul de 

inculturaţie trebuie să fie răspândit în toate locurile unde se face misiune sau evanghelizare şi 

acesta valorifică elementele culturale specifice unor comunităţi, între acestea existând de cele 

mai multe ori şi credinţe revelate pe cale naturală, aşa cum Sfântul Pavel a găsit la Atena 

altarul „zeului necunoscut” ca punct de plecare în misiunea sa.  

 

I. Incultura ţia, dimensiune ontologică a misiunii 

 

În discursul teologic despre inculturaţie, mai mulţi termeni antropologici au fost 

analizaţi şi folosiţi pentru a determina sensurile profunde ale termenului. Aceşti termeni 

antropologici au fost catalogaţi de Evelyn Monteiro1 astfel: 

a) adaptare sau acomodare- cei mai folosiţi termeni referitori la misiune şi la “Church 

planting”. Analizând aceşti termeni, se concluzionează că aceştia exprimă o relaţionare 

superficială între mesajul creştin şi culturile locale. În afară de aceasta, termenii exprimă doar 

o identificare marginală a misionarilor cu etosul misionar şi contextual local; 

b) indigenizare-a fost analizat şi respins de teologic din cauza limitelor de înţeles pe 

care le are în anumite limbi; 

c) contextualizare-se referă la formaţia teologică a preoţilor din ţările “non-vestice”; 

d) aculturaţie-denotă contactul şi interacţiunea dintre culturi şi a fost folosit de 

teologia catolică pentru a desemna relaţia dintre Evanghelie şi cultură. Punctul slab al acestui 

                                                 
1 Evelyn MONTEIRO, Church and Culture. Communion in Pluralism, Cambridge Press, Delhi, 2004, p. 52-53.  
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termen este acela că de cele mai multe ori această relaţie poate fi înţeleasă ca o inserţie 

profoundă a Bisericii în cultură. 

e) enculturaţie-este un termen sociologic care se referă la o persoană care a a devenit 

parte dintr-o cultură. Acesta a fost termenul care a dus către cel de inculturaţie. Prin 

modificarea unei singure litere, schimbare poate nesemnificativă, a dus la definirea unui 

concept cu profunde înţelesuri teologice. Inculturaţie este un termen folosit în misiologie ce 

defineşte interacţiunea dintre Evanghelie şi cultura popoarelor. În această interacţiune, 

credinţele personale sunt înlocuite de cuvântul dumnezeiesc, dar rămân ataşate de culturile 

locale. Fundamentele antropologice ale inculturaţiei sugerează o relaţie dinamică, o inserţie a 

Evangheliei într-o cultură, o interacţiune critică şi reciprocă.  

Misiunile evanghelice în alte părţi ale lumii decât cea vestică au adus în discuţie cu 

secole în urmă necesitatea ca Bisericile lcoale să găsească expresii indigene ale 

creştinismului, conforme cu tradiţiile şi cultura popoarelor. Această căutare a Bisericilor 

lcoale de a se auto-guverna, de a se auto-susţine de a creşte prin propriile puteri a fost numită 

indigenizare, termen care, aşa cum am văzut mai sus a fost luat în discuţie atunci când s-a 

analizat procesul de inculturaţie şi termenul cel mai potrivit pentru a-l descrie. Indigenizarea 

nu a însemnat, însă, o rupere de înţelesul original al Evanghelie, aşa cum a fost adus de 

misionarismul vestiv. Acest principiu al indigenizării a fost intens discutat la sfârşitul 

secolului trecut în mediul teologic ecumenic, pentru a dezvolta şi mai mult teologia 

contextuală, pe lângă cea dogmatică, sistematică2.  

Dacă termenii amintiţi mai sus aparţin gândirii apusene, este de menţionat faptul că în 

teologia răsăriteană, termenul desemnat pentru a arăta relaţia dintre Evanghelie şi cultură este 

cel de receptare. În teologia ortodoxă, receptarea  se referă la modul în care Sfânta Tradiţie 

se apropie de comunitatea în care se simte prezentă, atât prin definiţiile statice, dogmatice ale 

sinoadelor, cât şi prin creativitatea ei dinamică. De fapt, Sfânta Tradiţie este rodul receptării 

Evanghelie în comunităţi noi, prin lucrarea harică, iar această răspândire a adus cu sine şi 

multe deviaţii de la credinţa adevărată. Aici intervine rolul hermeneuticii teologice, prin care 

Biserica intră în contact cu mediul inculturat şi sprijină receptarea Evangheliei şi explicarea, 

clarificarea unor concepte teologice prin limbajul şi elementele culturale specifice3. 

 În 1962, Joseph Masson folosea pentru prima dată termenul de inculturaţie, în lucrarea 

L’Eglise ouverte sur le Monde, chiar dacă Pierre Charles a introdus  termenul de enculturaţie  

                                                 
2 Alan J. BAILYES, „Evangelical and ecumenical understandings of mission”, în I.R.M., vol. LXXXV, nr. 339, 
octombrie 1996, p. 489.  
3  Pr. prof. dr. Ion BRIA, Hermeneutica teologică. Dinamica ei în structura Tradiţiei, Ed. “Andreiana”, Sibiu, 
2009, p.82.  
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în teologie, cu acelaşi înţeles, înaintea lui Masson. Cel din urmă spunea că popoarele au 

început să aprecieze, să analizeze şi să protejeze propriile origini culturale, incluzând aici 

limbile, artele, simbolurile şi din acest motiv, susţine Masson, misionarismul catolic trebuie să 

fie “inculturat într-o varietate de forme”4.  

 Iezuiţii au îmbrăţişat termenul cu înţelesurile sale teologice, iar în 1977, superiorul 

iezuit P. Arrupe, a prezentat termenul Sinodului de Episcopi. În noiembrie 1977, episcopii au 

emis o realizat un document oficial despre cateheză, pe care au considerat-o “un instrument al 

inculturaţiei”. Anul următor, P. Arrrupe a înaintat o scrisoare despre inculturaţie către toţi 

iezuiţii. Pentru prima dată, termenul inculturaţie apare într-un document papal pe 26 aprilie 

1979. Acest document se adresa Comisiei Biblice Pontificale şi îndemna la studiul “integrării 

culturale a Revelaţiei”. Documentul a însemnat un pas important pentru teologia inculturaţiei, 

întrucât la acela moment, comisia amintită a dovedit faptul că procese de inculturaţie au 

apărut pentru prima dată în istoria Bisericii chiar în context scripturistic. Tema inculturaţiei a 

fost dezbătută din acel moment înainte de multe ori, la mai multe întâlniri ale Vaticanului5.  

 În aceeaşi perioadă, conceptul de inculturaţie a fost adoptat şi dezbătut şi în cercurile 

misionare şi teologice protestante. În 1973, G. L. Barney a făcut propunerea de folosire a 

inculturaţiei pentru a crea o legătură între credinţă şi cultură, iar în 1974, Federaţia 

Episcopilor din Asia şi-a exprimat dorinţa de a avea o Biserică ce este “indigenă şi inculturată 

în acelaşi timp”6. Mai mult decât atât, în acea perioadă, aşa numitele societăţi protestante, 

cum ar fi Societatea lui Iisus, au insistat pe tema inculturaţiei, ca fiind un proces de înţelegere 

a realităţii din prisma diferitelor perspective contextuale. Poporul poate accepta şi înţelege 

Evanghelia din propriile contexte culturale, domestice, sociale, personale, liturgice şi 

teologice7. Acest lucru este posibil tocmai prin puterea venită de la Fiul lui Dumnezeu 

Întrupat, explică Arhiepiscopul Annastasios Yannoulatos. Toate culturile specifice spitirului 

creator uman dintr-o comunitate au fost cunoscut un moment de cumpănă, prin Întruparea 

Mântuitorului Iisus Hristos, când Acesta a devenit centrul creaţiilor culturale, Logosul ce stă 

la temelia existenţei umane. Momentul de cotitură al creaţiei culturale stă tocmai în Întruparea 

Fiului lui Dumnezeu şi nu în noutatea unei idei, a unui sistem filosofic, sau chiar a revelaţiei 

adusă de vreun profet. Hristos se identifică cu umanitatea şi devine om, iar misiunea Sa nu se 

                                                 
4 Hilary MBACHU, Inculturation Theology of the Jerusalem Council in Acts 15, European University Studies, 
Series XXIII, Theology, vol. I, Bd. 520, Peter Lang, New York, 1995, p. 35.  
5 Ibidem, p. 36. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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rezumă la a corecta umanitatea şi creaţiile sale culturale, ci El a devenit ţinta finală a oricărui 

om, prin care îşi depăşeşte condiţia umană spre a se îndumnezei8.  

 

II. Filosofie şi religie în Atena primului secol creştin 

Chiar dacă Atena nu mai era o putere politică în vremea sosirii Sfântului Pavel aici, 

precum fusese în trecut, oraşul deţinea supremaţia în domeniul filosofiei, dar o pierduse pe 

cea din domeniul artei şi ştiinţei, după 500 de ani de glorie în lumea mediteraneană9. Atenienii 

încă trăiau spiritul lui Socrate şi Pericle, iar filosofia era marcată de două mişcări: 

a) filosofia epicureiană, care încuraja materialismul total, nega existenţa spiritului superior şi 

susţinea că fiecare zi trebuie trăită cu bucurie şi fără nimic din ce poate aduce suferinţă 10; 

b) filosofia stoică, ce aducea în gândirea greacă conceptul Raţiunii Supreme, stăpânul lumii şi 

viaţa universului; fiecare fiinţă umană posedă această Raţiune şi viaţa fiecăruia trebuie 

ghidată de aceasta, în abstinenţă de la plăceri11. 

Prima mişcare filosofică avea în centrul preocupărilor sale atingerea fericirii, iar a 

doua mişcare filosofică, avea ca principală idee trăirea vieţii în concordanţă cu natura. Cele 

două şcoli filosofice promovau două concepte diferite: fericire şi natură, dar în principiu, 

traducerea etică a celor două era identică, asemenea virtuţilor la care fac referire12. 

Observăm că vechile preocupări ale gândirii eline despre fiinţa umană şi locul acesteia 

în univers au fost înlocuite în aceste şcoli filosofice de o perspectivă asupra vieţii mai mult 

etică. Existenţa pe pământ a omului şi locul acestuia în cosmos sunt private din această 

perspectivă13. Noţiuni abstracte precum “Binele” lui Platon, sau “cosmosul suprauman” al lui 

Aristotel au fost înlocuite în Atena de etica epicureană şi stoică. 

Cele două doctrine filosofice s-au născut în aceeaşi perioadă şi chiar au rivalizat. 

Hubert Grenier consideră naşterea celor două doctrine filosofice s-a datorat şi contextului 

politic din acea vreme, când vechile cetăţi greceşti lini ştite au dispărut, lăsând locul marilor 

imperii, în care indidvidul era neînsemnat. Pericolul simţit de omul grec în acest nou context 

                                                 
8 ANNASTASIOS YANNOULATOS, Arhiepiscop al Tiranei şi a toată Albania, Ortodoxia şi problemele lumii 
contemporane, trad. de drd. Gabriel Mândrilă şi pr. pr. prof. dr. Constantin Coman, Ed. Bizantină, Bucureşti, 
2003, p. 100-101. 
9 John J. KILGALLEN , “A Brief Commentary in the Acts of the Apostles”, Ed. “Paulist Press”, New 
York/Mahwah, 1988, p.138.  
10 Jean-Paul BENOIT, “Combats d’ Apôtres. Traduction et Comentaire du Livre des Actes des Apôtres”, Ed. 
“Société Centrale d’Evangelisation”, Paris, 1957, p.148. 
11 Ibidem. 
12 George Arthur BUTTRICK (general editor), “The Interpreter’s Bible” (vol. IX), Ed. “Abingdon Press”, 
Nashville: 1954, p. 233. 
13 Philip F. ESLER, The Early Christian World, vol. 1, Ed. “Routledge, Taylor & Francis Group”, Londra şi New 
York, 2000, p. 62. 
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politic duce la căutarea unei eliberări, tocmai prin filosofie, iar stoicismul şi epicureismul s-au 

organizat tocmai pentru a răspunde acestei temeri. Dacă stoicismul vede omul la o scară a 

universului şi consideră mântuirea acestuia prin tot ceea ce este mare, dimpotrivă 

epicureismul îndeamnă pe om să se retragă în limitele sale. Moralele celor două doctrine sunt 

diametral opuse, cea a stoicismului fiind echivalenta unei fizici a plinului, iar cea cea 

epicureistă, unei fizici a golului. Prima promovează solidaritatea umană, după modelul unirii 

cosmice, iar cealaltă, după modelul dispersiei atomice, glorifică izolarea. Dar amândouă 

vizează acelaşi lucru: obţinerea liniştirii sufleteşti şi îndepărtarea temerilor şi a tulburărilor14. 

Potrivit lui Bertrand Russel, Epicur a fost acuzat în dese rânduri de stoici că ar fi 

provenit dintr-o familie obscură, mama fiind o preoteasă şarlatană. Stoicii îi acuzau pe cei doi 

că mergeau prin sate ca să citească vincantaţiuni de puirificare, aşa cum relata Diogenes15. Pe 

de altă parte, pentru următorii stoicismului, universul are o lege care determină legile de pe 

pământ. A trăi în armonie cu natura este una dintre cerinţele acestei legi, iar natura are 

propriile raţionalităţi, ce trebuie cultivate pentru a cunoaste întregul univers16. Cele două 

învăţături filosofice priveau atingerea fericii în moduri diferite. În acelaşi timp, amândouă 

filosofii erau de acord că forţele supreme din lume pot să domine umanitatea şi că zeii greci şi 

romani nu mai sunt imaginile acestor forţe. Această concepţie constituia un avantaj pentru 

misiunea creştină în Atena, iar Sfântul Apostol Pavel a folosit această idee17, după cum vom 

vedea în capitolele următoare.  

Mai multe despre cele două curente filosofice vom afla în subcapitolele următoare, 

încât ne oprim aici la a expune pe larg doctrinele celor două curente care au marcat gândirea 

ateniană din vremea misiunii Sfântului Pavel în cetatea greacă. 

Cultura ateniană în perioada în care Sfântul Pavel a venit în vechea cetate greacă nu 

mai era asemenea celei din epocile anterioare, filosofia şi literatura fiind în tranziţie, mai ales 

că au început să apară idei noi, ce se vor contura definitiv abia în secolul al III-lea d.Hr. Cu 

toate acestea, spiritul elenist domina în acea epocă. Pierise de mult timp din gândirea veche 

greacă ideea unui Dumnezeu suprem, faţă de care oamenii trebuie să arate supunere şi care îi 

salvează din diferite situaţii. Elenismul promova puterea individului de a se realiza pe 

                                                 
14 Cf. Hubert GRENIER, Marile doctrine morale, trad. de Marian Vazaca, Ed. “Humanitas”, Bucureşti, 1995, p. 
51-52. 
15 Bertrand RUSSEL, Istoria filosofiei occidentale, vol.1, trad. de D. Stoianovici, Ed. “Humanitas”, Bucureşti, 
2005, p. 262. 
16 Ibidem, p. 64-65. 
17 J. J. KILGALLEN , op. cit., p. 138. 
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propriile puteri, prin studiul amănunţit al principiilor ce guvernează lumea şi astfel, după 

Aristotel, problema locului ocupat de om în Univers este înlocuită de problema moralităţii 18. 

În acest context cultural, religia nu avea prea mare importanţă pentru minţile ateniene, 

preocupate prea mult cu filosofia, chiar dacă filosofia epicureiană admitea existenţa unor zei, 

a căror existenţă era total detaşată de lumea pământească, pentru a fi un model pentru fiecare 

fiin ţă umană aflată în plin proces de a transcede această lume. Epicureismul se arăta interesat 

de probleme existenţiale, legate de univers şi om, având în vedere faptul că mişcarea a adoptat 

teoria lui Democrit despre atomi, ca celule ale existenţei lumii19. 

Pe lângă cele două curente filosofice de anvergură din Atena pe vremea sosirii 

Sfântului Pavel, se pot adăuga şi câteva religii elenistice care au avut o oarecare influenţă în 

viaţa şi mentalitatea poporului grec. Chiar şi în acele zile, misterele eleusine aveau încă un rol 

important în viaţa elinilor. Situat la 14 mile vest de Atena, Eleusis a fost centrul de iniţiere în 

misterele zeiţei Demeter, manifestări care începeau în fiecare an în luna septembrie şi ţineau 

10 zile. La început, celebrarea avea loc chiar în Atena, la Eleusinios, în timpul verii, ca o 

consideraţie pentru dominarea politică a oraşului. Existau chiar şi misterele mici, ca o cale 

sacră spre Eleusis20. 

O altă mişcare religioasă importantă în lumea greacă era cultul lui Isis, faimoasa zeiţă 

egipteană a cărei cult s-a răspândit în multe alte ţări. Iniţierea în misterele zeiţei Isis avea ceva 

similarităţi cu misterele zeiţei Demeter şi din acest motiv a fost uşor pentru atenieni să adopte 

acest cult. Isis a avut un important rol cosmologic în religiile eline, fiind percepută ca o 

“regină a cerului” şi “Norocul cel Bun”21. Dacă adăugăm la aceste mistere religioase 

multitudinea zeilor moşteniţi de Atena din vechiul panteon grecesc, despre care Sfântul 

Apostol Pavel a fost uimit când a ajuns în cetate şi a văzut templele, putem să ne formăm o 

imagine a vechii cetăţi eline în acea vreme şi a societăţii din acea vreme. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 PATRIARHUL IUSTIN,. Opera integrală 4. Activitatea Sfântului Pavel în Atena, Episcopia Argeşului şi 
Muscelului/Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 262. 
19Philip F. ESLER, The Early Christian World, vol. 1, Ed. “Routledge, Taylor & Francis Group”, Londra şi New 
York: 2000, p. 63.  
20 Ibidem. p. 67-68. 
21 Ibidem, p. 70-71. 
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III.  Misiunea Sfântului Apostol Pavel la Atena 
Areopagul era de asemenea numit “dealul lui Ares”, zeul grec al războiului; dar 

numele de Areopag nu se referă neapărat la dealul în sine, ci la întrunirea consiliului de 

bătrâni. Atena a avut câteva locuri pentru discursuri şi pentru lecţii în faţa poporului, iar acest 

consiliul avea misiunea de a judeca şi de aproba ceea ce vorbitorul transmitea22.  Anumite 

ediţii ale Bibliei în limba engleză au tradus şi adaptat cuvântul “Areopag” prin “consiliul 

Areopagului” (Jerusalem Bible), “curtea Areopagului” (New English Bible) sau chiar 

“întâlnirea Areopagului” (Today’s English Version). 

 Ernst Haenchen îl aminteşte pe Cicero care sugera faptul că Areopagul, format dintr-

un grup mic de aristocraţi (30 de oameni) fideli Romei, era de fapt autoritatea supremă care 

guverna Atena23. Dialogul pseudo-platonic Axiochus menţionează de asmenea Areopagul ca 

un comitet educaţional, iar Plutarh îl menţiona ca fiind o “comisie universitară” a curţii. 

Cicero a fost rugat printr-un decret areopagitic să renunţe la cetăţenia romană şi să rămână în 

Atena24.  

 Sfântul Ioan Gură de Aur explică în Omiliile la Faptele Apostolilor faptul că la accea 

vreme atenienii nu mai aveau propriile legi, ci se supuneau celor romane. Sfântul Ioan se 

întreabă de ce Apostolul Pavel a fost dus în faţa acestui vechi consiliu de judecată. Sfântul 

Părinte arată că atenienii l-au dus pe învăţatul care le-a tulburat cetatea în faţa acestui consiliu 

cu prestigiu în judecata vărsărilor de sânge, tocmai pentru a-l intimida pe acest nou predicator. 

Deşi atenienii nu făceau altceva decât să filosofeze şi să asculte noi învăţături, totuşi erau 

străini de ceea ce Sfântul Pavel predica, remarcă Sfântul Ioan Gură de Aur în exegeza textului 

biblic25. Probabil că elocinţa şi entuziasmul Sfântului Pavel în predicarea unor lucruri 

necunoscute de ei, cei care se socoteau a fi în miezul gândirii filosofice şi religioase, trebuiau 

stopate, intimidate, oprite de autorităţile în materie, pentru a satisface orgoliul lor. Dar pentru 

aceasta era nevoie ca cele spuse de Apostolul Pavel să fie găsite vinovate de anumite lucruri 

care ar fi atins liniştea spirituală a comunităţii din cetatea greacă.  

Rolul Areopagului în problemele de educaţie pare să fi fost principalul scop al 

întâlnirilor. Dar peste toate, Areopagul se pare că licenţia “învăţătorii”, bărbaţii care puteau să 

vorbească tinerilor26. Anumiţi cercetători, cum ar fi Ernst Curtius şi Sir William Ramsey, 

susţin că Dealul lui Ares, cunoscut ca locul unde se întrunea Areopagul, nu putea fi locul unde 

                                                 
22 B. M. NEWMAN şi E. A. NIDA, op. cit., p. 337. 
23 Ernst HAENCHEN, The Acts of the Apostles, Basil Blackwell, Oxford, 1971, p. 519. 
24 Ibidem. 
25 SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR, Omilia 38 la Faptele 17, 16-17, în Philip SCHAFF (editor), Nicene and post-
nicene Fathers, vol. seria I, vol. 11, Grand Rapids, Michigan, 1996, p. 437. 
26 Robert H. GUNDRY, A Survey of the New Testament, The Paternoster Press, (Exeter, Devon: 1970), page 240.  
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Sfântul Apostol Pavel a ţinut discursul redat în Faptele Apstolilor, deoarece era prea mic 

pentru o adunare mare de oameni care l-ar fi urmat în acel loc, ca să-i asculte filosofia străină, 

expusă în faţa consiliului27. Dar M. Dibelius nu este de acord cu aceştia şi arată că, de fapt, 

Dealul lui Ares avea destul spaţiu pentru popor. Mai mult decât atât, acest fel de subiecte şi 

episoade ca cel în care Sfântul Apostol Pavel au tulburat activităţile cotidiene din Atena, i-au 

determinat pe atenieni să meargă cu acesta până pe deal, pentru a vorbi în faţa consiliului28.  

 Chiar dacă Sfântul Apostolul Pavel nu a vorbit atenienilor în Areopag, este foarte 

important să notăm faptul că Sfântul Luca încearcă să sublinieze în acest capitol din cartea sa 

că predica Apostolului a avut un puternic impact asupra oamenilor din vechea cetate 

grecească. Este important să subliniem aici că Sfântul Luca a dorit să arate că discursul 

Sfântului Pavel în faţa elitei ateniene a fost la acel moment un eveniment important, un episod 

care a captat atenţia cetăţenilor. Acesta poate fi motivul pentru care Sfântul Luca a ales 

Areopagul ca locul unde Sfântul Apostol să predice atenienilor şi să raporteze acest eveniment 

în cartea sa, chiar dacă în realitate, acesta nu a predicat acolo. Importanţa Areopagului ca 

simbol al întâlnirilor intelectuale înalte, un produs suprem al culturii ateniene, poate fi un 

motiv care l-a determinat pe Sfântul Luca să aşeze acest episode de întâlnire a Apostolului şi 

greci în acest loc29.  

Respectul pentru religiozitatea atenienilor este un element important al atitudinii 

Sfântului Pavel în Areopag, chiar dacă pentru un misionar creştin cu un trecut iudaic,  primul 

contact cu Atena a fost un şoc. Apostolul a respectat şi a apreciat aceste lucruri printre 

atenieni şi nu i-a condamnat. Lucrul acesta este foarte important pentru misiologia 

contemporană. Orice misionar, în orice context trebuie să respecte religiozitatea şi 

personalitatea poporului respectiv. Procesul de inculturaţie nu poate avea loc dacă nu 

misionarii nu respectă oamenii, trecutul şi vechea tradiţie a poporului respectiv. Iar la acest 

punct, exemplul Sfântului Pavel în Areopag este chiar o paradigmă bilblică, de care nu s-a 

ţinut cont întotdeauna în istorie, iar misionarii nu au respectat de multe orit trecutul celor care 

li se propovăduia Evanghelia. De altfel, nici în zilele noastre, în contextul prozelitismului 

creştin, respectul faţă de credinţele existente în comunitatea respectivă lipseşte de multe ori. 

Au existat până aproape de zilele noastre atitudini teologice extrem de negative în privinţa 

credinţelor străine creştinismului. Exemplul dialecticii lui Karl Barth este grăitor. De 

asemenea, au existat şi atitudini aflate la cealaltă extremă, care au avut ca şi consecinţă directă 

                                                 
27 M. DIBELIUS,  op. cit., p. 80. 
28 Ibidem, p.80-81. 
29A. E. HARVEY, A Companion to the New Testament (ediţia a doua), Cambridge University Press, Cambridge, 
2004, p. 452.   
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o relativizare a creştinismului. Aceste atitudini sunt, însă, departe de spiritul patristic al 

primelor secole creştine, care a găsit mereu echilibrul în această problemă, dat şi de faptul că 

era necesară o convieţuire cu oameni de alte credinţe, mai mult ca oricând. Filosofia elină, 

ideile din gândirea antică au fost preluate de Iustin Martirul şi Filosoful, sau de Clementul 

Alexandrinul, iar Eusebiu de Cezareea sublinia universalitatea sentimentului religios şi 

existenţa religiei naturale30. 

Cunoscând trecutul Sfântului Pavel, este necesar să luăm în considerare că discursul 

din Areopag este influenţat de formaţia sa iudaică. Acesta este motivul pentru care, în anumite 

părţi ale discursului putem recunoaşte influenţa textelor din Vechiului Testament. Este şi 

cazul obiectelor de cinstire, care apar menţionate şi în Înţelepciunea lui Solomon 14:20; 

15:17, în sens peiorativ31. Pe de altă parte, fiind un cetăţean roman, Sfântul Pavel avea şi o 

educaţie greco-romană, chiar dacă informaţiile despre această educaţie nu sunt prea bogate. A 

vorbit în Atena în greacă, ceea ce arată că avea cunoştinţe despre retorica greacă, chiar dacă el 

însuşi se considera un om fără virtutea retoricii, un teren în care este amator (II Cor., 11:6). 

Cu toate acestea, scrisori sale celebre către Biserici trădează o educaţie precedentă în limba 

greacă şi o familiaritate cu mediul greco-roman32.  

 Ecouri ale teologiei Vechiului Testament se pot observa şi în alte puncte din discurs. 

Acestea nu sunt considerate doar paralele, sau texte asemănătoare, ci chiar exprimări ale 

tradiţiei iudaice într-un altfel de limbaj. Spre exemplu, atitudinea Apostolului faţă de idolatrie 

nu se poate detaşa de critica adusă de proorocul Isaia unei astfel de manifestări păgâne. 

Sfântul Luca se foloseşte de aceste ecouri ale teologiei vechitestamnetare pentru a descrie 

atitudinea fermă a Sfântului Pavel faţă de idolatrie, care a condamnat-o la Atena aşa cum 

odinioară făceau profeţii în Israel şi Iuda. Sfântul Pavel nu se abate de la tradiţia profetică 

iudaică şi atitudinea sa poate fi asemănată cu cea a marilor personalităţi din Vechiul 

Testament, adesea fiind asemănat cu unii dintre ei. Sursele eline ale discursului sunt de 

necontestat, mai ales că însuşi Apostolul citează din poeţii greci, dar dincolo de acestea se află 

o legătură cu tradiţia profetică iudaică şi acest aspect nu este de ignorat în analiza textului 

biblic33. Cultura iudaică în care Evanghelia şi-a găsit loc a intrat acum în contact cu cea elină, 

iar mesajul evanghelic este cel care conduce aceste două creaţii umane spre desăvârşirea lor. 

                                                 
30  ANNASTASIOS Yannoulatos, Arhiepiscop al Tiranei şi a toată Albania, op. cit., p. 104-105. 
31 G. K. BEALE and D. A. CARSON, Commentary in the New Testament Use of the Old Testament, Baker 
Academic, Grand Rapids, 2007, p. 594. 
32 Ronald F. HOCK, “Paul and Greco-Roman Education”, în J. Paul SAMPLEY (editor) Paul in the Greco-Roman 
World: a Handbook, Trinity Press International, Harrisburg, 2003, p.198.  
33 K. D. LITWAK , “Israel’s Prophets meet Athens’ Philosophers: Scriptural Echoes in Acts 17, 22-31”, în B., vol. 
85, fasc. 2, 2004, p. 202.  
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Pe de altă parte, este important de subliniat acest aspect pentru a arăta că Sfântul Pavel nu s-a 

lepădat de identitatea iudeo-creştină în această adaptare şi contextualizare misionară. Aşa cum 

vom vedea mai departe, misionarii creştini nu trebuie să facă rabat de la propria identitate în 

confruntarea cu alte culturi cărora le aduce mesajul evanghelic. 

 Scopul discursului Apostolului în Areopag nu este doar să identifice “zeul 

necunoscut” ale Atenei ca fiind Dumnezeul său, Care este proclamat de Evanghelie. Sfântul 

Pavel încearcă încă din ultima parte a versetului 23 să arate că scopul său nu este să pună la 

îndoială “zeul necunoscut”. Misiunea sa este să-l proclame pe Dumnezeu, pe care grecii îl 

cinsteau până acum, fără să-L cunoască. Proclamarea paulină este mai mult decât un act 

informativ, mai mult decât a face cunoscut ceva ce ei nu ştiau34. Aşadar, misiunea unui creştin 

nu se încheie doar printr-o simplă aducere la cunoştinţă a unei comunităţi. Este mai mult decât 

atât. Începutul realizat prin proclamare trebuie continuat printr-o mărturisire continuă a Sa, 

printr-o prezentare a revelaţiei realizată deplin prin Iisus Hristos, Cel care le cere tuturor să fie 

misionari în orice timp şi în orice loc. 

 Sfântul Pavel nu doreşte să predice un dumnezeu nou, să adauge o zeitate la panteonul 

grecesc; el doreşte aducă în atenţia atenienilor pe Dumnezeul pe care Îl adoră şi pe care chiar 

Îl cunosc, dar nu îl înţeleg.35 Dumnezeul necunoscut este acelaşi Dumnezeu căruia Isaia I s-a 

rugat şi adresat ca necunoscut: “Cu adevărat Tu eşti Dumnezeu ascuns, Dumnezeul lui Israel 

Cel Izbăvitor” (Isaia 45:15)36.  

Proclamarea “dumnezeului necunoscut” de către Sfântul Pavel, zeitatea pe care grecii o 

cinsteau într-un mod ignorant, are trei puncte majore: 

1. “Dumnezeul necunoscut” este adevăratul Dumnezeu şi grecii nu-L cunosc; 

2. Dumnezeu poate poate fi “cunoscut” dacă privim în univers şi recunoaştem lucrarea 

Sa în odinea universală; 

3. Cu toate acestea, Dumnezeu rămâne “necunoscut” dacă nu-L cunoaştem pe Iisus 

Hristos37. 

În versetul 28, Sfântul Pavel explică de ce Dumnezeu nu este “departe” de fiecare 

fiin ţă umană: “Căci în el trăim şi ne mişcăm şi suntem, precum au zis şi unii dintre poeţii 

voştri: căci ai Lui neam şi suntem”. În unele limbi internaţionale, cum ar fi cea engleză, textul 

final a fost tradus cu “ai Lui copii şi suntem” sau chiar “suntem urmaşii Lui” , “mo ştenitorii 

Lui”. Acesta este punctul central din discurs, momentul în care Apostolul încearcă să adune la 

                                                 
34 J. DUPONT, op. cit., p. 391-392.  
35 R. I. PERVO, op. cit., p. 433. 
36 G. K. BEALE and D. A. CARSON, op. cit., p. 594.  
37 B. M. NEWMAN and E. A. NIDA, op. cit., p. 340. 
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un loc filosofia elenistică şi revelaţia divină în lume. Prima parte a versetului 28 pare a fi un 

citat din Epimenide sau alte surse38.  Această teorie a unei citări în prima parte a versetului 28 

din opera lui Epimenide din Creta este susţinută de câţiva specialişti, dar contestată intens de 

mai mulţi cercetători. Formularea Sfântului Pavel din versetul 28 nu pare să mai fie întâlnită 

în scrierile stoice şi de aceea nu se poate susţine atribuirea acestei prime părţi lui Epimenide39. 

Chiar dacă nu este un citat din gânditorul stoic, aceasta nu înseamnă că Sfântul Pavel nu a 

făcut o aluzie la acest sistem filosofic reprezentat în Areopag prin mulţi adepţi din vremea 

sosirii Apostolului în cetatea greacă. Asemănările cu gândirea stoică ne pot duce cu gândul la 

faptul că Sfântul Pavel a ştiut foarte bine cine îl ascultă şi le-a vorbit pe înţelesul lor. 

În această primă parte a versetului 28 observăm o triadă de verbe: a trăi, a se mişca şi a 

fi. Această triadă de verbe a fost folosită de Sfântul Pavel pentru a sublinia independenţa 

omului faţă de Dumnezeu în toate laturile existenţei sale. Este interesant faptul că, deşi nu este 

un citat sau un vers dintr-un poem grec, totuşi această parte a versetului 28 are profunde 

legături cu gândirea stoică. Concluzia Sfântului Pavel legată de relaţia dintre om şi Dumnezeu 

ne duce cu gândul la relaţiile dintre conceptul de viaţă şi cel de mişcare din filosofia stoică, 

precum şi de legătura celui din urmă cu existenţa. Stoicismul a gândit legăturile existente între 

aceste trei concepte în parte, dar niciodată nu le-a pus împreună, aşa cum a făcut Sfântul Pavel 

la acest moment al discursului din Areopag. Este meritul său de a fi unit aceste concepte, într-

un asemenea context.  

Al ţi cercetători susţin că deşi nu există mărturii clare că stoicismul nu a tratat cele trei 

concepte împreună-viaţa, mişcarea şi existenţa-totuşi Sfântul Pavel sau Sfântul Luca ar fi 

cunoscut opere stoice în care ele sunt abordate în această manieră şi ar fi citat din acele surse, 

unele aparţinând chiar lui Epimenide40. Asemănările cu operele literare eline, cu diferite şcoli 

de filosofie, sunt evidente în această parte a discursului, prin expresiile folosite de autor, chiar 

dacă ele sunt sau nu citate din opere greceşti. Exprimarea ideilor este comună gândirii 

greceşti. Aceasta înseamnă că autorul textului discursului cunoştea foarte bine gândirea 

greacă şi a împrumutat din ea expresii care circulau în mediile culturale greceşti şi care vizau 

anumite persoane, un public-ţintă. Este important acest împrumut în exprimarea ideilor nu 

doar pentru studiile biblice, teologice, ci şi pentru cele istorice. Această partea textului biblic 

                                                 
38 L. A. LOISIE, op. cit., p. 231. 
39 M. GOURGUES, op. cit., p. 249.  
40 C. K. BARRETT, “A critical and exegetical commentary...”, p.846-847.  Trebuie făcută distincţia de sens în 
această parte a versetului faţă de ceea ce filosofia greacă vedea în Dumnezeu. Aici, Sfântul Pavel nu vede un 
sens panteistic al relaţiei lui Dumnezeu cu creatura, ci arată legătura pe care omul trebuie s-o aibă cu divinitatea. 
Triada de verbe are aici un sens iudeo-creştin şi nu unul filosofic, stoic, chiar dacă aceste concepte sunt prezente 
în gândirea ateniană cu alte înţelesuri (Ibidem, p.847-848).  



 18 

atestă nu doar existenţa istorică a curentelor de gândire filosofică din mediul elen, dar şi 

răspândirea şi cunoaşterea lor largă în cercurile de gândire de mai departe41.   

“A şa cum au spus şi unii dintre poeţii voştri” este o formulă clasică, specifică 

elenismului de a introduce un citat dintr-un autor anume. Joseph A. Fitzmyer este de părere că 

citatul ar fi dintr-un singur poet şi nu din mai mulţi, aşa cum s-ar crede42. Folosirea acestei 

formule în discurs arată încă o dată cât de bine îi cunoştea Apostolul pe cei cărora li se adresa 

şi cât de dispus a fost în a folosi până şi aceste exprimări din mediul elenistic. 

A doua parte a versetului 28 este de fapt un citat din poetul stoic Aratus (315-239 

î.d.Hr.) care a folosit această idee într-un poem despre fenomenele celeşti. Poemul este 

dedicat lui Zeus, zeul suprem al stoicilor, care este personificat aici ca unul ce a stabilit 

“timpurile” şi “anotimpurile” amintite de Apostol mai înainte. Aristobul de Alexandria, un 

învăţat iudeu din primul secol de după Hristos, a crezut că Zeus este o referinţă specifică la 

Dumnezeul iudaic şi de aceea, când a citat poemul a schimbat numele lui Zeus cu cel al lui 

Dumnezeu43. Poemul amintit vorbeşte despre Zeus şi puterea sa:  

“De la Zeus să începem; el nu ne lasă niciodată pe noi, muritorii, 

 fără nume 

Pline sunt străzile de Zeus 

şi toate pieţele oamenilor; 

Şi plină este marea ca şi cerurile; întotodeauna noi 

Cu toţii avem nevoie de Zeus. 

Pentru suntem şi copii lui; şi în bunătatea lui 

către oameni a dat semen favorabile 

Şi i-a trezit pe oameni la lucru, reamintindu-le 

Mijloacele de existenţă44. 

Aratus a fost ucenic al lui Zenon din Citium, fondatorul stoicismului. Ideea exprimată 

în citatul din Phaenomena era comună în gândirea stoică, întâlnită şi la Cleantes45. Edwards 

susţine că citatul Sfântului Luca din Aratus este de fapt o preluare din Aristobul a textului 

respectiv46. Indiferent de unde ar fi luat citatul din Aratus, din opera sa ori din citarea acestui 

                                                 
41 M. GOURGUES, op. cit., p. 250.  
42 J. A. FITZMYER, Acts of the Apostles…., p. 610. Aristotel sau Licurg sunt doar două nume din gânditorii elini 
care au folosit în operele lor o formulă ca aceasta, devenită clasică pentru cercurile intelectuale din cetatea 
greacă a Atenei (Ibidem). 
43 L. A. LOISIE, op. cit., p. 231. 
44 ARATUS, Phenomena, apud L. A. LOSIE, op. cit., p. 231.  
45 Everett FERGUSON, Backgrounds of Early Christianity, ediţia a treia, Grand Rapids, Eerdmans, 2003, p. 362. 
46 M. J. Edwards, “Quoting Aratus: Acts 17:28”, în Z.N.W., nr. 83, 1992, p. 269. 
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text în alte opere, important este că fragmentul este autentic şi cunoscut în acea vreme în 

mediul cultural atenian.  

Poemul lui Aratus care se referă la originea lumii în acelaşi Dumnezeu a fost folosit şi 

în mediul iudaic. Aristobul, un autor iudeo-elenistic ar fi folosit acest poem în explicarea şi 

interpretarea referatului biblic despre crearea lumii47. Să înţelegem de aici că în iudaismul 

elenizat, astfel de argumente şi de texte din literatura greacă erau bine cunoscute?  Să fi 

cunoscut Apostolul Pavel astfel de literatură şi să fi extras de acolo aceste argumente? 

Există şi opinia că citatul din Aratus era de fapt foarte răspândit şi cunoscut în lumea 

ca o expresie comună. Sfântul Pavel, sau Sfântul Luca, autorul naraţiunii, ar fi cunoscut 

această expresie provenită din elenism şi de aceea ar fi folosit-o în discurs. Această expresie 

ar fi fost echivalentul aşa-numitei “alunecări freudiene”, expresie care desemnează o 

implicare a subconştientului în vorbire şi nu o cunoaştere a operei lui Freud. Acest citat din 

Aratus ar fi fost un reflex al vorbirii şi nu neapărat o cunoaştere a operei poetice greceşti48. 

Desigur, citatul din Aratus are în original un profund sens panteistic, iar Sfântul Pavel 

ştia foarte bine acest lucru. Acest înţeles al poemului nu exclude posibilitatea ca aceste 

cuvinte să capete un sens creştin. Dacă Sfântul Pavel a criticat idolatria încă de la început, nu 

a exclus posibilitatea ca această religiozitate ateniană să fie întoarsă spre adevărata credinţă. 

În acelaşi mod şi textul din Aratus capătă aici sensuri creştine. Prin Sfântul Duh, toţi oamenii 

pot devenii fii lui Dumnezeu, iar acest lucru nu putea fi contestat dacă era argumentat tocmai 

pe spusele propriilor poeţi49. Este magistral modul în care Sfântul Pavel reuşeşte să 

încreştineze gândirea filosofică ce a precedat vestirea lui Dumnezeu în cetatea ateniană şi din 

acest motiv este o paradigmă în misiologie pentru totdeauna. 

Menţiunea că aceste cuvinte ale Sfântului Pavel se regăsesc în poezia greacă apare 

pentru prima dată la Clement Alexandrinul, care în Stromate menţionează numele poetului 

Aratus. Se pare că citatul este din primele versuri ale unui poezii scrise de Aratus, iar pe 

manuscris mai apar numele lui Homer şi a lui Eutalie. Alte documente, cum ar fi traducerile 

siriace sau operele altor părinţi bisericeşti, cum ar fi Eusebiu de Cezareea sau Sfântul Ioan 

Gură de Aur, apare doar numele poetului Aratus. Despre acest poet se ştie că s-a născut în 

Soles, Cilicia, în jurul anului 310 î.d.Hr., dintr-o familie originară din Tars. A fost astronom şi 

                                                 
47 C. H. TALBERT, op. cit., p. 163. 
48 B. R. GAVENTA, op. cit., p.252. Chiar să fi fost aşa, rămâne meritul Sfântului Pavel de a fi cunoscut această 
expresie şi a fi folosit-o în mediul de unde s-a născut. Limbajul a avut dintotdeauna expresii, parabole, cuvinte de 
duh şi care, într-adevăr erau folosite pentru a scoate în evidenţă o idee, fără a se cunoaşte orginiea respectivului 
citat. Dar Sfântul Pavel a ştiu foarte bine că aceasta provine din literatura greacă şi a folosit-o la momentul şi în 
locul potrivite.  
49 C. K. BARRETT, „A critical and exegetical commentary...”, p. 848. 
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medic, poet la curtea regelui macedonian Antigonus Gonatas, editor al poemelor homerice 

pentru regele Antioh I Soter al Siriei, profesor de matematici şi elev al lui Aristotel şi Zenon. 

Poemul său cel mai cunoscut este Phainomena, elogiat şi de Calimah din Cirene50.  

Cel de-al doilea poet grec citat de Sfântul Apostol Pavel, Cleantes, a fost contemporan 

cu Aratus şi a condus timp de 32 de ani şcoala filosofică a lui Zenon. Alături de mentorul său 

şi Hrisip, poetul Cleantes este considerat unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai 

stoicismului. Imnul său către Zeus sintetizează magistral învăţăturile stoicismului. Ca şi 

Aratus, Cleantes evocă în creaţiile sale înrudirea omului cu divinitatea, de altfel idee întâlnită 

încă din antichitatea greacă51. 

Sfântul Ioan Gură de Aur arată că ideea providenţei divine şi a legăturii dintre creaţie 

şi Creator exprimată în versetul 28 al discursului din Areopag este exprimată şi de poeţii 

greci, dar cu referire la zeul Jupiter. Apostolul Pavel nu a făcut aici vreun elogiu la zeităţile 

păgâne, arată Sfântul Ioan Hrisostom, ci s-a folosit de acest cunoscut text din poezia greacă 

pentru a exprima realitatea legăturii cu Dumnezeu. Apostolul nu a folosit termenii “prin El”, 

ci „în El”, pentru a sublinia şi mai mult profunda legătură cu Creatorul şi Proniatorul nostru. 

De asemenea, expresia „în El” exprimă şi doctrina imaterialităţii Fiin ţei divine. Această 

expresie duce mintea omenească în a-L percepe pe Dumnezeu ca fiind imaterial, lipsit de 

nevoile a tot ceea ce este creat, lumesc. Aşa cum s-a folosit la începutul discursului de 

exemplul altarului necunoscut, dar fără a elogia păgânismul şi idolatrismul lor, la fel şi aici, 

Sfântul Pavel se foloseşte de un lucru bine cunoscut şi exprimat în literatura greacă pentru a-şi 

exprima învăţătura sa despre Dumnezeu şi anume această expresie luată din poezia greacă. 

Elogiul este adus lui Dumnezeu şi nu lui Jupiter. Izvorul din care omenirea îşi trage existenţa 

nu este „impostorul” Jupiter, ci Însuşi Dumnezeu pe Care Îl predică acum Apostolul. Pe acest 

Dumnezeu nu numai că atenienii nu L-au cunoscut, ci şi L-au imaginat într-un mod imaterial, 

atribuindu-i caracteristici ale creaţiei. Iată de ce vede Sfântul Ioan Gură de Aur vede aici o 

dublă acuză şi vină a atenienilor52. 

Patriarhul Iustin Moisescu găseşte inutilă încercarea de a identifica poetul citat de 

Sfântul Apostol Pavel în Areopag. Apostolul nu a citat o vorbă din popor, ci o idee care apare 

în poezia greacă şi în filosofia antică elină. Marele Apostol a recurs la acest demers pentru că 
                                                 
50 PATRIARHUL IUSTIN, op. cit., p. 267-268. 
51 Ibidem, p. 268-269. 
52 SFANTUL IOAN GURA DE AUR, op. cit., p. 440-441. Este evident cum Sfântul Ioan Gură de Aur a observat în 
întregul discurs din Areopag cum Apostolul Pavel s-a folosit de elemente pre-creştine, elemente de gândire şi 
trăire elină pentru a introduce şi adapta mesajul evanghelic unui auditoriu atât de profuznd legat de trecutul şi 
moştenirea lui păgână. Comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur pe marginea acestui text biblic cu referire la 
cum a creat Apostolul acest cadru de dialog  reprezintă încă un argument solid pentru a arăta că în Areoapag s-a 
început un process de inculturaţie, de sădire a Evangheliei în cultura ateniană. 
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citatele din Sfânta Scriptură, deci argumentele creştine, nu aveau nici un efect în faţa 

auditoriului areopagitic. Sfântul Pavel îşi adaptează argumentaţia în funcţie de această 

realitate şi le aduce în faţă ascultătorilor un argument din propria cultură, din poezia şi 

filosofia lor, atât de multe preţuite. Diferenţa între înţelesul dat de poezia greacă acestui raport 

între om şi Dumnezeu şi cea propovăduită de Sfântul Pavel este că cea dintâi avea un sens 

panteist53.  

Max Pohlenz susţine că citatul din versetul 28 nu este de fapt din poemul grec al lui 

Epimenide, pentru că sintaxa celei de-a doua clause este impotriva acestei teorii. Kauppi arată 

că textul original menţionează expresia “prin el” şi nu “în el”54. În orice caz, aceste citate 

trebuie să fie din sursa orginală care a făcut legătura dintre Zeus şi “viaţă/trăire”, aşa cum era 

în mitologia greacă, familiară scriitorilor iudei. Ca un argument, Pervo aduce citatul din 

Aristeas către Filocrates: “Dumnezeu, veghetorul şi creatorul tuturor lucrurilor, pe care îl 

cinstesc, este El, pe care toţi îl cinstim şi noi, chiar dacă ne adresăm Lui diferit, ca Zeus sau 

Dis; prin aceste nume vechi se însemnează că toate creaturile capătă viaţă şi fiin ţă”. Pervo 

utilizează aceasă identificare a lui Zeus cu Dis pentru a arăta că “zeul necunoscut” din 

discursul Apostolului este acelaşi Dumnezeu pe care grecii îl cinsteau ca şi Creatorul şi sursa 

vieţii. Relaţia cu Dumnezeu are trei dimensiuni: viaţă, caractertistică plantelor, mişcare, 

întâlnită la animale şi existenţa pentru oameni. În acelaşi timp, pentru alţii, se vorbeşte aici 

despre nemurire55. 

Apostolul Pavel a recurs la această metodă de a cita din poeţii greci pentru că în 

mintea atenienilor, aceştia aveau o autoritate incontestabilă şi mult mai mare decât cea a 

propovăduitorului. Poeţii greci citaţi de Sfântul Apostol în Areopag erau consideraţi părinţi ai 

înţelepciunii, chiar fii ai zeilor, iar spusele lor, cuvintele acestora nu puteau fi contestate în 

nici un fel56.  

Din punct de vedere retoric, să citezi o sursă cu autoritate în viziunea auditoriului este 

un procedeu des întâlnit atunci când vorbitorul doreşte să-şi întărească cele expuse. Dacă ar fi 

citat din Scripturi, lucrări fără nici o autoritate sau valoare înaintea areopagiţilor, 

argumentarea nu ar fi avut temei. Auditoriul poate fi convins numai prin argumente extrase 

din surse dovedite a fi reprezentative şi cu autoritate. Această argumentare vine înainte de 

expunerea de final, când Apostolul dezvăluie direct credinţa în Înviere şi în judecata viitoare, 

                                                 
53 PATRIARHUL IUSTIN, op. cit., p. 270-272. 
54 Aceste teorii sunt dezbătute în Ibidem. 
55 R. I. Pervo, op. cit., p. 438. 
56 PATRIARHUL IUSTIN, op. cit., p. 266-267. 
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lucruri greu de acceptat de auditoriu. Dar această mărturisire a fost bine pregătită prin citarea 

unor surse cunoscute, familiare şi acceptate de areopagiţi57. 

 
IV. Misiunea din Atena: un eşec misionar? 

 
Misiunea Sfântului Pavel în Atena nu a adus prea mulţi convertiţi, dar ea este văzută 

ca o “biruinţă”, pentru că Apostolul a dat dovadă de un curaj mare în mediul păgân, mai ales 

acolo unde precedentul caz Socrate era cunoscut. A dat dovadă de o încredere extraordinară şi 

de o mărturisire încredibilă, singur fiind printre atenieni. Iată de ce nu poate fi socotit un eşec 

demersul său în Atena, ci un exemplu de tact în misiune58.  Aşadar, faptul că personalităţi 

precum Dionisie Areopagitul şi Damaris au primit învăţătura creştină ne face să ne gândim la 

un succes misionar şi nu la un eşec. Şi aceasta pentru că cei doi făceau parte din elita societăţii 

ateniene din acea vreme, o elită, aşa cum am văzut mai sus, profund legată de trecutul lor 

păgân. Era greu ca Sfântul Pavel să convingă foarte mulţi dintre aceştia să treacă la 

creştinism. Cu toate acestea, convertirea celor doi şi menţionarea lor ne spune tocmai că 

misiunea Apostolului a avut succes. Nu au fost menţionaţi cu numele şi alţii, deşi versetul 34 

ne spuen clar că “unii” au crezut şi între aceştia sunt menţionaţi cei doi. Odată cu aceştia, ne 

spune Sfântul Luca în versetul 34, şi alţii s-au convertit împreună cu aceştia. Nu au fost 

menţionaţi sau nu s-a pus accent pe aceste convertiri, tocmai pentru a sublinia succesul 

Sfântului Pavel în rândul cercurilor înalte ateniene, prin convingerea celor doi să treacă la 

noua religie.  

Succesul misionar al Sfântului Pavel în Atena este dat de faptul că a ştiut să găsească 

un punct de legătură, un fundament cultural binecunoscut de auditoriu, de la care să pornească 

discuţia şi să le câştige atenţia şi înţelegerea. Dar să nu uităm că valorile culturale la care a 

făcut referire Sfântul Pavel în predica sa din Atena au fost supusă unei critici din viziune 

creştine, care cheamă la pocăinţă. Atenţia atenienilor captată prin referirenţele la valori 

culturale aparţinând trecutului lor a devenit apoi un angajament în a-L asculta şi mai bine. 

Acest angajament a prilejuit punctul culminant al misiunii sale în Atena şi anume discursul 

din Areopag59. 

                                                 
57 B. WITHERINGTON, III, op. cit., p.530-531. Se vede încă o dată aici cât de bine a fost construit discursul din 
Areopag din punct de vedere persuasive şi câtă maturitate a dovedeit Sfântul Pavel când şi-a arătat credinţa în 
faţa atenienilor. 
58 E.G. WHITE, op. cit., p. 199.  
59 D. G. PETERSON, op. cit., p. 492. Primul merit al Sfântului apostol Pavel este de a fi ştiut cum să-i câştige pe 
atenieni mai întâi prin critica de început, prin care a deschis uşa dialogului, a predicii sale. Aşa cum noul 
convertit Saul a fost dus de Barnaba la Apostolii din Ierusalim (Fapte 9: 27), asemenea a fost dus şi în faţa 
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Întâlnirea istorică dintre creştinism şi lumea elenistică a arătat că nu se poate vorbi 

despre o inculturare a creştinismului fără a se observa un proces de încreştinare a culturii. 

Acest proces este mai mult decât o adaptare la limba şi mentalitatea locale, o contextualizare 

simplă. Procesul implică o metamorfoză a resurselor conceptuale şi a valorilor locale, 

existente în cultura respectivă, spre a ţinti o nouă sinteză, în care mesajul creştin are un rol 

catalizator. Se poate vorbi de la acest punct nu doar de o elenizare a creştinismului, după cum 

adesea se afirmă, ci şi de o creştinare a elenismului60. În discursul din Areoapag am văzut 

cum mesajul paulin a fost metamorfozat şi transpus în limbajul şi pe fundamentele valorilor 

culturale din Atena acelor vremuri. Dar în acelaşi timp, gândirea lor a fost adusă spre 

creştinism, spre ceea ce Dumnezeu transmitea tuturor popoarelor prim vestitorii Săi din 

Palestina.  

Apostolul Pavel nu s-a folosit de noţiuni şi argumentări familiare auditoriului doar 

pentru a-i întâlni pe aceştia la jumătatea drumului, aşa cum s-ar crede. Toate ideile 

împrumutate din literatura elenistică, chiar şi cele împotriva idolatriei, nu sunt altceva decât 

puncte comune cu scopul misionar al prezenţei sale în Atena: de a-L proclama pe Mântuitorul 

Iisus Hristos, ca singura cale de salvare a sufletului de la pieire. Această atitudine misionară a 

Sfântului Pavel, de a folosi orice argument pentru a-i îndepărta pe oameni de la idolatrie este 

des întâlnită şi în Epistolele sale61. Aşadar, tactul său misionar ţine de scopul activităţii sale în 

Atena şi nicidecum de o apărare împotriva acuzaţiilor că ar fi adus un zeu nou în vechea 

cetate greacă. Dar şi dacă am urmări aceste acuzaţii şi am vedea modul în care Apostolul 

răspunde, ne dăm seama de înţelepciunea şi dibacitatea Sfântului Pavel în faţa unui altfel de 

context. Chiar dacă momentul prezenţei sale în Areoapag este unic, se poate observa o 

continuitate în necesitatea de a se apăra de unele acuzaţii venite din partea ascultătorilor. Dacă 

în Filipi, Sfântul Pavel şi Sila sunt acuzaţi de stăpânii de sclavi că ar introduce obieceiuri 

iudaice şi că nu ar fi romani (Fapte 16: 19-23),  şi dacă în Tesalonic iudeii i-au acuzat pe cei 

doi că tulbură cetatea prin învăţătura lor (Romani 17:1-8) şi în Atena Sfântul Pavel a fost pus 

în faţa acuzaţiei că ar abuza de învăţătura sa cea nouă62.  

Textul biblic este foarte important pentru a sublinia greutăţile pe care le confruntă un 

misionar şi pentru a oferi un exemplu de bună practică, de ieşire dintr-o situaţie delicată. În 
                                                                                                                                                         
autorităţii supreme ateniene, Areopagul. Puterea sa persuasivă, inspirată de Duhul Sfânt, a avut suuces în ambele 
cazuri (Ibidem). 
60 C. GEFREE, op. cit., p. 22.  
61 B. WITHERINGTON, III,  op. cit., p. 518-519. 
62 B. R. GAVENTA, op. cit., p. 254. Ca şi în cazul acuzaţiior de la Filipi şi Tesalonic, cei care acuzau erau de fapt 
“vinovaţi” de faptele respective. La Atena, idolatria este condamantă de Sfântul Pavel, dar ea era un obicei 
împământenit în cetate, în mijlocul unor oameni care uimeau prin curiozitate şi libertatea lor faţă de orice 
legământ (Ibidem).  
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nici un caz nu se poate spune că demersul Sfântului Pavel la Atena este un eşec misionar, 

indiferent cât de puţini ascultători s-au convertit, deşi numărul menţionat de Sfântul Luca nu 

este considerat de mulţi cel adevărat. Concluzionăm acest capitol prin a reafirma unicitatea 

misiunii Sfântului Pavel la Atena, dată de contextul cu totul aparte. În modul excepţional prin 

care a reuşit să facă faţă acestei noi provocări constă succesul Sfântului Pavel la Atena. Nu a 

fost o înfrângere a Apostolului în faţa elitei intelectuale, ci o demonstraţie de elocvenţă şi de 

adaptare în context. Sfârşitul abrupt nu ne arată decât o pregătire insuficientă şi poate un timp 

nepotrivit pentru atenieni de a primi Evanghelia. Acest lucru s-a întâmplat mai târziu, dar 

prezenţa Sfântului Pavel în Atena cu ani în urmă a rămas în memorie ca un moment 

important. Numărul mic de convertiţi nu trădează un insucces, ci este legat de răspunsul 

areopagiţilor la cele spuse şi anume că vor asculta despre aceasta altă dată. Cu alte cuvinte, 

momentul convertirilor nu a fost atunci, la sosirea Sfântului Pavel.  

 

V.  Fapte 17 pentru misiologia contemporană 

 
Un lucru fundamental de reţinut din activitatea Sfântului Pavel la Atena şi de mare 

interes pentru misiunea Bisericii din zilele noastre este deschiderea Apostolului faţă de mediul 

păgân. Relatarea Sfântului Luca este atât de amplă şi de elevată, în special partea discursului 

din Areopag, încât impresionează pe cititor, mai ales că în nici un alt capitol al cărţii Faptele 

Apostolilor nu se relatează atât de amplu o predică în mediul păgân. Aceasta pentru că 

deschiderea Sfântului Pavel faţă de mediul grec, păgân, şi capacitatea sa de a ieşi din formaţia 

sa iudaică pentru a contextualiza mesajul evanghelic, rămân fundamentale şi paradigmatice 

pentru creştinism. Apostolul Pavel a trecut bariera etichetării ca “păgâni”, ca „ceilalţi” şi a 

mers între ei pentru a le vorbi despre Dumnezeu63.  Adesea asistăm la o “anatematizare” a 

societăţii secularizate, catalogată chiar a fi păgână în unele cazuri, fără ca Biserica să arate 

deschiderea Sfântului Pavel de a merge în mijlocul lor şi de a propovădui pe înţelesul lor. 

Riscul unor atitudini de acest fel este ca Biserica să fie privită ca un mediu închis, rigid şi care 

nu-şi respectă preceptele, între care ajutorarea celui căzut este esenţială. 

Istoria Bisericii ne oferă exemple minunate despre convertiri în urma misiunilor, 

naţiuni devenind în masă creştine şi multe altele. Dincolo de aceste momente din istoria 

Bisericii, putem găsi sfinţi, misionari şi oameni aleşi. Întrebarea este dacă misiologia din 

                                                 
63 R. PENNA, op. cit., p. 382. Chiar dacă iudeul înfocat de altă dată a fost tulburat de profunzimile manifestărilor 
păgâne din Atena, a găsit puterea de a veni în ajutorul lor, de a adapta mesajul său pentru a fi înţeles şi receptat 
aşa cum un astfel de mediu cerea. 
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zilele noastre poate avea astfel de caracteristici, care ar putea schimba terenul misionar? Dana 

L. Robert aduce un exemplu de doi misionari, unul din secolul al cincilea, Sfântul Patric, care 

a fost activ ca misionar în Irlanda şi al doilea, Bernard Mizeki, “Apostolul din Shona”, un 

misionar mozambican din secolul al XIX-lea în Africa de Sud, printre populaţia Shona. Dacă 

primul dintre aceştia este cunoscut mai bine, al doilea misionar ce a trăit şi lucrat aproape de 

zilele noastre, nu este atât de bine cunoscut la nivel internaţional. Născut în 1861, în 

Mozambic, Bernard Mizeki şi-a petrecut tinereţea în Afria de Sud, într-o perioadă dificil ă 

pentru continental african, după Conferinţa de la Berlin din 1884-1885, când Africa a fost 

împărţită sferelor de influenţă europeană64. După educaţia primară în Africa de Sud şi botezul 

în Biserica Anglicană, el a activat timp de cinci ani ca misionar printre poporul Shona. De-a 

lungul acestei perioade, el a învăţat limba acestora şi alte şapte limbi africane, pe lângă 

engleza, daneza, portugheza, franceza, greaca şi latina, deja cunoscute. El i-a însoţit pe săteni 

în viaţa lor de zi cu zi, a condus slujbe religioase, i-a învăţat să cânte imne şi chiar a avut o 

grădină de zarzavaturi. Dar marea sa provocare printre populaţia Shona a fost religia şi 

credinţa lor locale. Bernard Mizeki cunoştea conceptul de “ngangas” din tradiţia locală a 

ghicitorilor şi vindecătorilor şi le-a provocat. Poporul Shona credea că ancestorii răi şi 

spiritele folosesc vrăjitoria împotriva poporului. Doar “ngagas” poate identifica şi distruge 

lucrarea spiritelor. În loc să continue aceasta, Bernard Mizeki a arătat că, prin rugăciune, răul 

poate fi abolit şi sacrificiile animale şi uciderea gemenilor, consideraţi răi, au fost decimate de 

misionar. El a învăţat poporul că Mwari, numele zeului suprem din religia tradiţională din 

Shona este un zeu iubitor, care a auzit nevoile poporului şi i-a întâmpinat. În acelaşi timp, el a 

protejat grădina sa de cultul spiritelor ancestrale, prin însemnarea cu mai multe cruci. 

Reveliunea împotriva colonialiştilor britanici l-a forţat să părăseasă regiune şi să plece cu 

soţia sa în munţi, unde a dispărut printr-o minune, trupul său nefiind găsit niciodată. Ucenicul 

său apropiat, John Capuya, a acceptat după acest miracol să fie botezat ca primul membru 

Shona convertit la anglicanism65. Acesta este un exemplu de misionar care a reuşit să aducă 

Evanghelia în rândul unei culture locale, aşa cum Sfântul Pavel a realizat în Atena. Vedem că 

paradigma de la Fapte 17 şi-a găsit echivalent şi în alte epoci ale creştinismului. Dar chiar este 

necesar ca misiunea contemporană să fie condusă de oameni harismatici şi de oameni aleşi? 

Este misiunea secolului al XXI-lea bazat pe astfel de misionari? Ce responsabilitate şi ce 

putem face noi toţi, ca şi creştini, pentru a fi misionari în contextul nostru, răspândind 

                                                 
64 Dana L. ROBERT, Christian Mission. How Christianity Became a World Religion, Wiley-Blackwell, Oxford, 
2009, p. 160-161.  
65 Ibidem, p. 163-164. 
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Cuvântul lui Dumnezeu în culturile din jurul nostru? Care sunt trăsăturile misiunii 

contemporane? Acestea sunt câteva dinte întrebările la care misiologia contemporană trebuie 

să răspundă. 

Dacă este să gândim dintr-o perspectivă ecumenică, putem spune că misiunea din 

zilele noastre implică activitatea tuturor denominaţiunilor creştine. La acest punct,  imaginea 

mesei rotunde pe care Christian Duraisingh, al doilea secretar general de la Consiliul Mondial 

al Bisericilor, adusă la Singapore, în 1975, la consultaţiile pentru viitorul Consiliul pentru 

Misiunea Mondială din 1977 este reprezentativă: “La o cină tradiţională de la o masă 

rectangulară, aşa cum eu însumi am văzut şi participat în timpul ultimilor ani, gazdele stau ca 

şi în cap al mesei, cu resursele lor darnice arătând că sunt ale lor şi că ei deţin controlul. Mai 

important, când eu ca şi gazdă aş dori să mai primesc ceva de mâncare, este acceptat ca eu să 

tac până când gazda se decide să-mi ofere un al doilea ajutor. Tot ceea ce se întâmplă la masă 

este o demonstraţie clară că un sunt un receptor pasiv, dependent totală de decizia şi de 

bunăvoinţa gazdei”66. Metafora mesei rotunde, unde toată lumea este egală şi trebuie să 

contribuie cu ceva la “călătorie” sau chiar să fie o “călătorie”, a fost imaginea cea mai folosită 

la întâlnirea ecumenică de la Singapore, unde cu siguranţă elementele culturale au avut un rol 

important. Înţelegerea comună, comuniunea şi conlucrarea trebuie să fie cheia succesului 

pentru misiunea din zilele noastre. Întrebarea lui Andrew Morton, membru al Consiliului 

pentru misiunea Mondială, arată necesitatea acestei colaborări: “Când ne schimbăm dintr-o 

comunitate al interesului personal la una a interesului comun este o angajare în misiune?”67. 

Cooperarea în misiune înseamnă să ajuţi Bisericile să crească împreună. Dacă perioada 

plantării de Biserici, a plantării Cuvântului s-a terminat, acum este momentul să ajuţi aceste 

Biserici să se dezvolte în propriul context. În această linie, cunoaşterea culturilor şi 

obiceiurilor locale, a limbilor şi credinţelor din acel context sunt principalele cerinţe. Despre 

aceste lucruri, Elmer S. Miller aduce un exemplu personal de schimbare a căii de a face 

misiune. Fiind cu o familie de misionari în chaco, ei au văzut cu proprii ochi cum s-au 

schimbat prerogativele pentru misiune. Familia misionară, numită Buckwalter, nu mai putea fi 

liderii acelei Biserici locale. Ei au trebuit să-şi schimbe statutul în colaboratori. Predica lor, 

slujbele conduse de ei şi ini ţiativele baptismale au fost înlocuite de ascultarea de liderii Toba, 

sfătuitorii şi consilierii lor locali68.  

                                                 
66 Citatul este preluat din D. Preman NILES, From East and West. Rethinking Christian Mission, Chalice Press, 
St. Louis, Missouri, 2004, p. 34.  
67 Elmer S. MILLER, „Transformations of the “Missionary Mandate” în Jan-Ake Alvarsson (editor), The 
Missionary Process, S.M.S., XCIX, Uppsala, 2005, p.102.  
68 Ibidem. 
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Concluzii 

Misiunea Sfântului Pavel la Atena este o paradigmă biblică de misiune şi inculturaţie, 

un exemplu valabil pentru orice vreme. Contextul actual în care Biserica îşi desfăşoară 

misiunea este unul foarte dificil. Nu mai putem vorbi de o anumită cultură specifică unui 

anumit spaţiu, pentru că migraţia a amestecat comunităţile şi a făcut posibilă interferenţa între 

culturi. Apoi, globalizarea şi secularizarea au îndepărtat foarte mult oamenii de valorile 

creştine. Mass-media şi curentele de gândire actuale au o influenţă extraordinară în vieţile 

oamenilor, încât un dialog între Evanghelie şi culturi pare imposibil. Mai mult decât atât, 

asistăm la o scoatere, la o „exculturare” a Evangheliei din cultură. Viaţa omului nu mai este 

ghidată de valorile creştine, legislaţia şi orânduirea socială sunt elaborate după alte principii, 

încât Biserica parcă nu-şi mai găseşte loc într-o astfel de lume. Desigur, creştinii au trăit 

mereu în această lume ca şi cum nu ar face parte din ea, ca şi cum sunt din altă lume, a 

Împărăţiei Cereşti. Dar nu trebuie să uităm că Biserica are şi misiunea pământească de a-i 

aduce pe fii săi în sânul ei, iar pentru a face posibil acest lucru, trebuie să găsească cele mai 

bune modalităţi de dialog şi de comunicare.  
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