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El camí obert per Jesús és la darrera obra de José Antonio Pagola i
recull alguns comentaris sobre els textos dels quatre evangelis
publicats per l’autor

EL CAMÍ OBERT PER JESÚS.
MARC
José Antonio Pagola

Aquesta obra, que recull alguns dels comentaris dels textos
dels quatre evangelis publicats per l’autor, està redactada
amb la finalitat d’ajudar a entrar pel camí obert per Jesús,
tot centrant la nostra fe en el seguiment de la seva persona.
Els cristians de les primeres comunitats se sentien més que
res seguidors de Jesús. Per a ells, creure en Jesuscrist és
entrar pel seu «camí» seguint-ne les passes.
Amb els seus setze capítols, l’evangeli de Marc és el més
breu de tots. Tal vegada per això ha ocupat durant molt de
temps un discret segon pla. Avui, tanmateix, ha adquirit
un gran interès, perquè és el relat més antic sobre Jesús que
ha arribat fins a nosaltres. A més, Mateu i Lluc el van
assumir com a base dels seus evangelis respectius.
........................................................................

«Pagola s’ha convertit ja, molt al seu
pesar, en una icona de pensament eclesial
lliure.»
Pedro Ontoso, El Diario Vasco

José Antonio Pagola (Añorga, Guipúscoa,
1937) va cursar els seus estudis de
teologia i ciències bíbliques en la
Pontifícia Universitat Gregoriana i el
Pontifici Institut Bíblic de Roma, i en
l’École Biblique et Archéologique
Française de Jerusalem. Ha estat
professor de Cristologia en la Facultat
Teològica del Nord d’Espanya (Vitòria).
En l’actualitat és director de l’Institut de Teologia i Pastoral
de Sant Sebastià. Des de fa set anys es dedica exclusivament
a investigar i donar a conèixer la persona de Jesús.
Autor de diverses obres de teologia i pastoral, sobre
Jesucrist.
........................................................................
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