Ostersonntag
Йн 20, 1-9

Johannes 20,1-9

Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла вдосвіта, як ще
було темно, до гробниці й побачила відвалений від гробниці
камінь. Тож вона побігла й прибула до Симона-Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: «Забрали Господа з
гробниці й не знаємо, де Його поклали!» Тоді вийшов Петро й
інший учень, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та
інший учень побіг швидше за Петра й прибув першим до
гробниці. І нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він
не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон-Петро; і він
увійшов до гробниці й побачив полотна, що лежали, та хустку, яка
була на Його голові; вона лежала не з полотнами, але згорнена
окремо в одному місці. Тоді ж увійшов й інший учень, який прибіг
першим до гробниці, – і побачив, і повірив. Оскільки вони ще не
знали Писання, що Йому треба воскреснути з мертвих.

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und
wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der
andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam
auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der
als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie
hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen
müsse.
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