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Una visió de conjunt de la vida de l’apòstol més polèmic
i més determinant dels primers anys del cristianisme.

VIDA DE PAU DE TARS,
APÒSTOL DEL MESSIES JESÚS
Rodolf Puigdollers i Noblom

Pau de Tars és la figura més coneguda dels deixebles de
Jesús de Natzaret dels temps de les comunitats primitives.
La seva influència fou decisiva en l’extensió de la bona
Nova enmig de totes les nacions no jueves. De manera que
no es pot entendre la vivència de la fe cristiana actual sense
tenir en compte les aportacions de sant Pau.
Aquest esbós biogràfic s’ha elaborat recollint en primer lloc
les dades que proporcionen les cartes escrites pel mateix
apòstol, que són, per als especialistes, la font més fiable; i
només en aquells aspectes que les cartes no cobreixen, es
prenen dades dels Fets dels apòstols o de la tradició.
D’aquesta manera resulta una visió més austera, però més
original i més dinàmica en la seva relació amb les
comunitats i en els diversos problemes i tensions de la seva
tasca de pastor. És un intent d’aproximar-se a la seva
persona, amb el convenciment que és el nucli on se sosté la
seva experiència de fe, la seva tasca apostòlica i la seva
doctrina.

«L’autor ha volgut fer un text cohesionat i
dúctil, proper i atractiu, que serveixi
perquè els lectors ressegueixin de manera
articulada els escrits i el caràcter de
l’apòstol dels pagans. De manera
extremament didàctica, ens guia pels
camins que Pau va dur a terme des que
va ser cridat a la vora de Damasc fins
que va morir màrtir a Roma.»
Armand Puig,
degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya
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Dividit en 30 capítols de curta extensió, el llibre fa una
acurada descripció de la seva vida personal i intel·lectual
com a teòleg i predicador, amb contínues referències i cites
textuals de les fonts.
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Rodolf Puigdollers i Noblom (Barcelona, 1948), sacerdot
escolapi, és doctor en teologia. Rector de dues parròquies i
professor de Nou Testament. Ha publicat diversos llibres i
articles sobre bíblia, espiritualitat, catequesi, art i història.
En els últims anys ha publicat, entre altres títols, Qui es
Jesús (2002), Dibuixant Déu (2005), Parla’m del cel (2006),
Contes i paràboles de Jesús (2007), Avui és diumenge:
l'eucaristia explicada (2007) i Pregàries per a no-creients
(2007).
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