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“Resurrecció” i “Salvació”:  
dos conceptes importants... i difícils!  
 
 
FORMACIÓ CATEQUISTES BISBAT DE LLEIDA  
Acadèmia Mariana dissabte 27 febrer 2016 
 
 
Introducció: l’anunci el dia Pentecosta 
- El Misteri Pasqual, per mitjà del qual se’ns revela als homes la manera com Déu salva la 
humanitat, és una mena d’explosió que, per als qui creuen, trenca la Història humana en un 
abans i un després, amb tantes derivacions i conseqüències que hem hagut “separar” el Misteri 
en “etapes” o parts: Passió, Mort, Resurrecció, Ascensió, Pentecosta... són com diverses cares 
d’un mateix joiell. El dia de Pentecosta, els qui feia poc havien estat tancats i amagats 
proclamen ara a la plaça pública que Jesús ha estat ressuscitat, ell que havia estat jutjat i 
condemnat a mort per les autoritats. Comença a córrer un rumor: Jesús ha ressuscitat. Com 
aquelles notícies encara no del tot confirmades ni controlades, però que produeixen el seu 
efecte...  
 
1. Les primeres expressions de la Resurrecció: les cartes de Pau i els Fets dels apòstols 
- Sant Lluc, a la seva segona obra, els Fets, ho expressa així en boca de Pere, en el seu discurs 
a la plaça pública:   

El Déu dels nostres pares ha ressuscitat Jesús, que vosaltres vau matar penjant-lo en un 
patíbul. La dreta de Déu l'ha enaltit com a capdavanter i salvador, per concedir a Israel la 
conversió i el perdó dels pecats (Ac 5,30,31) 

- Parlen d’una cosa que supera a tots els humans. Fórmules senzilles el més essencial del que 
creuen: per a celebracions, com a “lemes” i proclames fins i tot en moments de persecució i 
martiri... Pau a Romans (10,9): Si amb els llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus en el 
teu cor que Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts, et salvaràs. 
- La fe en la Resurrecció a 1ª Corintis 

- Cap a l’any 55/56. Corint, ciutat cosmopolita (barreja de religions hel·lenistes i orientals, 
amb temples a Issis, Serapis, Zeus, Afrodita….)  

“Us recordo, germans, l’Evangeli que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu. Fins ara us hi 
heu mantingut ferms, i per ell obteniu la salvació, si el reteniu tal com us el vaig anunciar; 
altrament us hauríeu convertit inútilment a la fe. Primer de tot us vaig transmetre el mateix 
ensenyament que jo havia rebut: Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, i 
fou sepultat; ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'aparegué a Cefes i 
després als Dotze. (...) Si prediquem que Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com és que 
alguns de vosaltres neguen la resurrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció dels morts, 
tampoc Crist no ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida 
és també la vostra fe (...) la vostra fe és il·lusòria, encara viviu en els vostres pecats. (...) Si 
l'esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d'aquesta vida, som els qui fem més 
llàstima de tots els homes. Però, de fet, Crist ha ressuscitat d'entre els morts, com a primícia de 
tots els qui han mort” (Cap. 15,1-20) 

 
- Anunci difícil: Pau a Atenes: “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.» (Ac 17,32) 
- La Resurrecció no és només una nova comprensió dels “valors” de Jesús, ni un retrobar els 
ànims per seguir la causa i els ideals de Jesús. Tampoc no  es tracta d’un retorn a la vida 
anterior a la terra. Jesús no retorna a la vida biològica.  
- La Resurrecció no és la reanimació d’un cadàver. És molt més. Jesús no torna a aquesta vida, 
sinó que entra definitivament en la Vida de Déu. Com diu Pau: sabem que Crist, un cop 
ressuscitat d'entre els morts, ja no mor més, la mort ja no té cap domini sobre ell (Rom 6,9). 
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2. Els relats evangèlics d’aparicions 
- Els deixebles reviuen de nou el que van experimentar amb Jesús pels camins de Galilea.  
Comencen a recordar les seves paraules, com quelcom radicalment nou. Neix així el gènere 
literari dels “evangelis“: no són recopilació de sentències d’un rabí famós, sinó el missatge d’algú 
ressuscitat per Déu, que està comunicant en l’actualitat el seu mateix esperit als qui el 
segueixen.  
- Cal aprendre a llegir els relats de les “aparicions” del Ressuscitat dins els Evangelis. Són relats 
composats entre els anys 70 i 90. No són relats biogràfics. No pretenen oferir-nos informació per 
reconstruir uns fets. Són “catequesis” composades per aprofundir en diversos aspectes de la 
Resurrecció. Recullen múltiples vivències que encara es recorden entre els cristians: 
experiències de la presència inesperada de Jesús, dubtes i incerteses dels primers moments, 
processos de conversió... Mostren un Jesús que pot ser vist i tocat, que menja, que puja al cel i 
és ocultat per un núvol. Però els propis relats ens diuen també que ja no és el mateix, que no 
se’l reconeix immediatament. Sens dubte és Jesús, però amb una existència nova. Aquest és el 
motiu de la diversitat de situacions i llenguatges que fan servir per narrar aquestes “trobades” 
dels deixebles amb el Crist retornat de la mort: no podem harmonitzar les “dades” que ens 
donen. No concorden en els detalls: qui i en quin ordre foren els testimonis de les aparicions? on 
es produïren? quan i en quines circumstàncies?  
- En canvi, sí tenen en comú que es tracta d’una experiència compartida per diverses persones 
a l’hora i repetida en diverses circumstàncies: “es presentà Jesús enmig d’ells” (Jn 20,19). Per 
dir-ho d’alguna manera, si haguéssim tingut una càmera de vídeo, no haguéssim filmat res... 
- És també una experiència de perdó . La infidelitat d’ells i la de tots els homes queda guarida. 
Un futur nou i definitiu s’obre a la humanitat sencera. Jesús els dona el seu alè, la seva força, la 
seva energia, els allibera de la culpa, la tristor i les pors que els paralitzen. El relat dels deixebles 
d’Emmaús a Lluc 24 és paradigmàtic: hi trobem una autèntica catequesi amb tots els elements 
que hem explicat. 
- En definitiva, a través de textos tan diferents, els primers cristians estan afirmant, i arriscant la 
pròpia vida en aquest anunci, una radical novetat quan parlen sobre Jesús, sobre Déu i sobre la 
humanitat. 
 
3. Què diuen sobre Jesús?  
- El jutjat condemnat a mort per les autoritats religioses jueves, executat per les autoritats 
polítiques romanes, ha ressuscitat. Déu l’ha convertit Jutge de vius i Morts. El qui havia estat 
sepultat és viu, ha estat exalçat a la Dreta de Déu. És el Senyor. 

Com arriben a aquesta convicció? Ens hem d’imaginar un procés ric i complex. Els seguidors de 
Jesús han reflexionat sobre el que ha passat, han reconsiderat la seva fe de sempre en Déu i en el 
seu poder sobre la mort, han recordat el que van viure amb Jesús... Però alguna cosa els passa, que 
no és simplement fruit d’una reflexió. Sense l’acció de Déu, s’haurien perdut en les seves preguntes i 
dubtes. Els deixebles han fet una experiència concreta i propera de la presència de Jesús, retornat a 
la vida d’una manera increïble, proper, amic, animant-los a seguir amb la mateixa tasca.  Això està 
en continuïtat amb l’experiència dels deixebles durant la convivència terrena amb Jesús: portant 
l’esperança inaudita als qui no podien tenir esperança, anunciant un Món Nou per a tots. Els 
deixebles van quedar molt “marcats” per Jesús. En Jesús havien experimentat a Déu irrompent en el 
món de manera nova i definitiva. La seva manera d’acollir els últims com a privilegiats d’un Regne 
despertava l’esperança dels pobres en un Déu que començava a manifestar la seva força 
alliberadora:  no experimentaven ara en la seva resurrecció la irrupció alliberadora de Déu inaugurant 
ja el regne definitiu de la vida? 

 
 
4. Què diuen sobre Déu?  
- Resurrecció és sobre tot una “acció divina”, de la mateixa magnitud que la Creació mateixa. 
Per això es parla de Nova Creació, i de nou inici de totes les coses. És “revelació” perquè afecta 
a Déu: es tracta del lliurament total i definitiu de Déu en mans dels homes. 
- Jesús havia estat condemnat en nom de Déu, tal i com l’entenien les autoritats jueves. I Jesús 
tot ho havia fet en nom de Déu. Jesús mor aparentment abandonat pel Déu al que Ell prega, pel 
Déu en nom del qual ell actua. En l’experiència de la resurrecció per part dels deixebles hi ha 
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l’alegria de descobrir que Déu no ha abandonat a Jesús. Ha sortit en la seva defensa. S’ha 
identificat amb ell. Desautoritza als qui el van condemnar. Així ho diu Pere a la plaça pública de 
Jerusalem: 

Israelites, escolteu aquestes paraules: Jesús de Nazaret era un home que Déu va acreditar davant 
vostre, obrant entre vosaltres, per mitjà d'ell, miracles, prodigis i senyals. Tots ho sabeu prou. Doncs 
bé, aquest Jesús va ser entregat d'acord amb la decisió que Déu havia pres i fixat per endavant, i 
vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns impius. Però Déu l'ha ressuscitat alliberant-lo 
dels dolors de la mort, que de cap manera no podia continuar retenint-lo sota el seu poder (Ac 2,22-
24) 
 

- Déu és tal i com Jesús explicava a les seves paràboles: la solidaritat de Jesús amb els qui 
pateixen, el seu perdó... això és precisament el que Déu vol. Aquest és el camí que condueix a 
la vida. 
-  Per copsar l’abast del que implica l’afirmació “Jesús ha ressuscitat” caldria dir no tant “Jesús 
és Déu” sinó “Déu és Jesús”.  

- No és que nosaltres tenim ja una idea prèvia del que és la divinitat (per exemple a l’estil de les 
divinitats paganes com Zeus o Júpiter, definides sobre tot pel seu poder i domini sobre els 
homes), i aquest concepte li apliquem a Jesús, de tal manera que “aixequem” un home, Jesús, a 
la categoria de Déu. Quan diem “Déu és Jesús” estem afirmant que en la Resurrecció sobre tot 
se’ns informa de qui és Déu, se’ns revoluciona aquest concepte: Déu és algú capaç de morir 
sobre una creu! Déu és un capaç de perdonar la humanitat sencera. Déu és Jesús. Els cristians 
no volem saber de Déu res més que el aprenem en Jesús, en el seu missatge i en la seva vida. 

 
5. Què diuen sobre la Humanitat? 
- La Resurrecció de Jesús no és un fet privat, que només afecta Jesús. L’explosió que es 
produeix a Jerusalem quan els deixebles anuncien la Resurrecció no ve del fet “paranormal” que 
un cadàver ha estat reanimat. Això no canvia la història. Els deixebles, i els qui els escolten, 
entenen que amb la Resurrecció de Jesús comença el Judici Final, i els temps finals. Que ja res 
no és el mateix per a ningú: tots hem estat jutjats, i hem estat salvats. El món, d’alguna manera, 
s’ha acabat. La llei implacable que regia el món: la llei del més fort, ja no impera. Només Déu 
impera, i impera en el món al qual s’ha lliurat per sempre.  
- La resurrecció de Jesús és fonament i garantia de la resurrecció de la humanitat i de la creació 
sencera. Déu comença la “nova creació”. Surt del seu ocultament i revela la seva intenció última: 
salvar tots els homes, recuperar totes les víctimes innocents, fer definitivament justícia, 
compartir la seva felicitat amb una humanitat reunida. 
- L’anunci d’una resurrecció com aquella, en el context religiós que vivien, era el senyal clar de 
l’arribada del final dels temps molt present en aquells moments 

- Els primers cristians pensen que amb aquesta intervenció de Déu s’inicia la resurrecció 
final, la plenitud de la salvació. Jesús és només el “primogènit d’entre els morts” (Col 1,18). 
El primer que ha nascut a la vida definitiva de Déu. 
- Els deixebles de Jesús, com quasi tots els jueus d’aquella època (excepte els saduceus), 
esperaven per al final dels temps la “resurrecció dels justos”. Per l’altra, Jesús, assassinat 
injustament per la seva fidelitat a Déu, no ha pogut ser aniquilat per la mort.  
- En el context de les creences apocalíptiques compartides pels contemporanis, era evident 
que si realment un ressuscitava arribava el final dels temps. 

- Per als deixebles és clar que la Història s’ha trencat: tot comença de nou, totes les categories 
per comprendre el present, el passat i el futur han estat trastocades. La Resurrecció no és un 
“fet històric” en el sentit dels fets constatables i verificables, el material amb què treballa la 
disciplina científica que anomenem Història. Però en canvi, per als qui creuen, la Resurrecció 
esdevé el fet més real, decisiu i important de tots els que s’han donat al si de la història humana: 
fonament de tot el seu actuar i esperar. 
- En el centre de la nova relació de la Humanitat sencera amb Déu: el perdó d’un crucificat ens 
salva (veure l’apartat següent). 
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6. De què ens salva la mort i Resurrecció de Jesús?  esquemes tradicionals 
- Quina relació té Jesús amb mi? Sobre tot la seva mort i la seva resurrecció, la Tradició ens la 
mostren com a “salvadores”. Com se’m pot aplicar a mi l’efecte salvífic d’un acte que no és meu: 
la mort en creu de Jesús? I encara més, què és la salvació ? 

Un estat psicoafectiu de pau i plenitud? La desaparició de la consciència del jo dissolent-se en el tot? 
Es refereix sobre tot a la vida més enllà de la mort? Ens salva fonamentalment de la ignorància, com 
diu l’heretgia gnòstica, que entén la salvació com un procés per la vida del coneixement? Ens salva 
del desig, com diu el Budisme? I què pot significar dir que ja estem salvats, quan veiem com està el 
món, sotmès encara a la violència, l’egoisme i l’interès dels poderosos? També les primeres 
comunitats hagueren de recórrer un llarg camí de reflexió.  
 

Diverses teories es van elaborant, en l’etapa de formació del Nou Testament, i posteriorment en 
la reflexió dels pares de l’Església. Esmentem-ne només tres. 

- 1) Sacrifici vicari: Jesús és la víctima innocent que s'ha de sacrificar per guarir els pecadors. La 
seva mort és substitutiva de la mort que nosaltres mereixeríem pels nostres pecats. La seva és una 
mort vicària: representa i supleix la nostra. Una concepció lligada a la tradició sacrificial d'Israel (i de 
tota religió!).  
- 2) Satisfacció del deute: Va ser sant Anselm qui va aprofundir en aquest aspecte vicari de la 
salvació. Com ho explica ell?  

El pecat de l'home ha acumulat una culpa tal que ell mateix no pot pagar el preu del perdó. 
L'ofensa d'una humanitat que nega Déu i provoca la mort del just és infinita. Només Déu mateix 
la pot satisfer. Per això, és Déu mateix en Jesús qui s'ofereix com a víctima necessària per a 
satisfer la pena provocada per una ofensa infinita. Encara que, en una recta comprensió 
d'aquest argument, és pròpiament l'amor de Jesús el que constitueix la superabundant 
satisfacció al Pare pels nostres pecats, i no tant el patiment o el dolor.  

- 3) Luter: els mèrits de Crist s’apliquen a cada persona que té fe: som salvats i “rentats” per la fe. 
Així, Déu renuncia a veure els nostres pecats: Crist fa com de “tapadora”.  

 
7. Propostes més actuals de comprensió del misteri de la salvació 
Un model típic: Jesús és un exemple moral. Les actituds de Jesús, la seva bondat fins al final 
ens mostren el camí de la salvació. Però la fe cristiana sempre ha trobat aquesta explicació  molt 
parcial i insuficient. Aquí proposem un (entre d’altres) model més actual, basat en René Girard i 
Raymund Schwager, que diu que la Creu de Jesús és salvadora perquè desactiva el “cicle 
infernal de la violència” en què la humanitat i cadascun estàvem atrapats. Ho explica Silvestre 
Falguera en la seva tesi de llicenciatura en teologia: 

Jesús s’identifica amb els seus enemics, en la mesura en què ells mateixos són víctimes 
del mal. Jesús vol unir-se a ells com un germà que pateix i passa per la mateixa foscor. No 
estaran mai més sols en el seu aïllament, en la seva necessitat de salvació. Jesús inclou en 
la seva pregària les necessitats dels seus enemics, que vol convertir en germans. Prega  
per ells. La  Passió i  la creu completen l’Encarnació de Jesucrist. El Fill, en l’Encarnació, no 
es limita a prendre la nostra carn. Entra en la brutalitat del món humà. Però enlloc de 
respondre a la violència amb més violència, respon amb el perdó: estimeu els vostres 
enemics,  pregueu pels qui us persegueixen. Es així com esdevindreu fills del vostre Pare 
que està al cel (Mt 5,43-5).  
 
El Pare no llença el seu Fill a l’Infern de la violència humana per castigar-lo a ell enlloc dels 
culpables. Al contrari, Déu roman el Déu de l’amor que perdona els enemics. El Pare no 
abandona el Fill. Tot el desig del Pare és que el Fill acompanyi els homes endurits i perduts 
fins a les seves misèries i angoixes més extremes. Abans que els homes no comprenguin 
les últimes conseqüències del seu comportament (l’Infern), Jesús s’uneix a ells i s’hi deixa 
arrossegar, per protegir els pecadors de la seva pròpia autodestrucció. El Crist, infiltrant-se 
així fins a les entranyes del misteri del mal i de la violència dels homes, manifesta un amor 
tal que ningú no en pot concebre de més  gran . 

 
Així doncs, el perdó del crucificat constitueix el centre d’aquesta revelació de Déu: és el perdó 
mateix de Déu. En la mort i el perdó de Jesús els deixebles veuen un acte definitiu de Déu de 
posar-se en el lloc d’un innocent, d’una víctima que mor assumint tot el mal i la violència d’una 
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humanitat que no té sortida per ella mateixa, que no se’n surt del seu cercle infernal i de la llei 
implacable del més fort. La humanitat sencera pot comprendre que el perdó d’aquest innocent 
que mort és la paraula definitiva de Déu, el seu judici, la oportunitat indefugible d’un canvi de 
vida. En la crucifixió, el Pare i el Fill estan units, no buscant la sang, sinó enfrontant-se al mal 
fins a les últimes conseqüències. Només l’amor salva: no hi ha cap altra força salvadora fora de 
l’amor. Només a l’ombra de la creu pot sorgir la miraculosa afirmació cristiana: “Déu és amor” (1 
carta de Joan 4,8.16). 
 
 
 
SÍNTESI CONCLUSIVA 
 
Com ens arriba el missatge de la Resurrecció? 
- L’anunci de la Resurrecció, la Bona Nova es donà primer de paraula, a la plaça pública, en les 
converses, en les celebracions, en els moments de persecució i martiri. 
- Es posà per escrit primer en les cartes de Pau i altres apòstols: per explicar el seu sentit i les 
seves conseqüències, per entrar en controvèrsia amb comprensions errònies.  
- En el moment de redacció dels Evangelis, es transformà en relat de les aparicions, que cal 
saber llegir i interpretar. 
 
Què ens diu sobre Jesús, sobre Déu i sobre la humanitat? 
- A través d’aquests textos que ens han arribat, trobem els signes de l’intent dels primers 
cristians de proclamar en quina situació quedaven Jesús, Déu i la Humanitat després de la 
Resurrecció: quines conseqüències tenia el Misteri Pasqual per a la vida de tots els homes i per 
què. 

- Sobre Jesús: el jutjat s’ha convertit en Jutge de la Humanitat: ell mateix, i a través d’ell tots 
els crucificats de la terra. 
- Sobre Déu: Déu s’ha revelat com a Jesús: en la vida, obres i missatge de Jesús aprenem 
Déu com a aliança definitiva a favor dels homes, misericòrdia infinita, perdó fins al final, 
identitat amb el Crucificat i els crucificats. 
- Sobre la Humanitat: la llei implacable de la violència i del poder que dominen aquest món 
ha quedat ferida de mort, tots hem estat salvats. Tot torna a començar d’una altra manera. 
El pecat ens esclavitzava a tots, i l’amor en forma de perdó ens salva a tots. 

 
- Encarnació-Crucifixió-Resurrecció-Salvació... és com si tots els grans conceptes es 
concentressin en això: hem estat perdonats... per un crucificat. Déu s’ha identificat (en el sentit 
més ple de la paraula) amb l’Innocent que ha davallat fins a l’Infern situat en el cor de la 
humanitat, i allà la seva ha estat una paraula d’amor fins al final. Des d’ara, el nostre accés a 
Déu passa pels crucificats de la terra. Per això el resum de tot el missatge neotestamentari el 
trobem a Mt 25: vaig tenir gana, i em vas donar de menjar. Aquí hi ha concentrats el Judici, la 
Salvació, i la vida del cristià. 
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ANNEXOS 
 
1. Recursos cinematogràfics 
- El perdó que ens salva, que ens jutja, que ens fa tornar a nèixer, que ens dóna identitat, que 
ens dóna missió... 

- Jean Valjean i el bisbe (“Los miserables”, 1988, del directoor Bille August) 
- De què ens salva el Crist? I com? Veiem un video amb una certa interpretació (es diu “Falling 
Plates”: plats caient): 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp5B13AAkOc 
- “La vida es bella” (1997), Roberto Benigni: el fill surt victorós amb el tanc 
- “Crónicas de Narnia” (2005), Andrew Adamson: Resurrecció del Lleó Aslan 
 
 
2. La diversitat de testimonis escrits que parlen d e la Resurrecció 
- Ac 2,22-24 

Israelites, escolteu aquestes paraules: Jesús de Nazaret era un home que Déu va acreditar 
davant vostre, obrant entre vosaltres, per mitjà d'ell, miracles, prodigis i senyals. Tots ho 
sabeu prou. Doncs bé, aquest Jesús va ser entregat d'acord amb la decisió que Déu havia 
pres i fixat per endavant, i vosaltres el vau matar fent-lo clavar a la creu per uns impius. 
Però Déu l'ha ressuscitat alliberant-lo dels dolors de la mort, que de cap manera no podia 
continuar retenint-lo sota el seu poder (Ac 2,22-24) 

 
 
- 1ª Corintis 15: 

“Us recordo, germans, l’Evangeli que us vaig anunciar i que vosaltres acollíreu. Fins ara us 
hi heu mantingut ferms, i per ell obteniu la salvació, si el reteniu tal com us el vaig anunciar; 
altrament us hauríeu convertit inútilment a la fe. Primer de tot us vaig transmetre el mateix 
ensenyament que jo havia rebut: Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les 
Escriptures, i fou sepultat; ressuscità el tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s'aparegué 
a Cefes i després als Dotze. (...) Si prediquem que Crist ha ressuscitat d'entre els morts, 
com és que alguns de vosaltres neguen la resurrecció dels morts? Si no hi ha resurrecció 
dels morts, tampoc Crist no ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la nostra predicació 
és buida, i buida és també la vostra fe (...) la vostra fe és il·lusòria, encara viviu en els 
vostres pecats. (...) Si l'esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d'aquesta 
vida, som els qui fem més llàstima de tots els homes. Però, de fet, Crist ha ressuscitat 
d'entre els morts, com a primícia de tots els qui han mort” (Cap. 15,1-20) 

 
- Final enigmàtic de Mc: veure el final del capítol 16. 
 
- Colossencs 1,15ss 

“Ell és la imatge del Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat per ell  
totes les coses, tant les del cel com les de la terra, tant les visibles com les invisibles, trons i 
sobiranies, potències i autoritats. Tot ha estat creat per ell i destinat a ell. Ell existeix abans de tot, i 
tot es manté unit gràcies a ell. Ell és també el cap del cos, que és l'Església. Ell és l'origen, el 
primogènit dels qui retornen d'entre els morts”. 

 
- Deixebles d’Emmaús: cap. 24 de Lc. 
 
- Himne de Filipencs 2,1-11. 
- La història del deixeble Tomàs a l’evangeli de Joan: Jn 20,19-29. 
 
 
 


