
 

 Weitere Texte und ©-Informationen: praxis.liturgie.de 
 zusammengestellt von Albert J. Urban, Deutsches Liturgisches Institut, Trier; Lektionar © 2022 staeko.net 

 
 
Йн 20, 1-18 
 
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. Отже, учні 
повернулися знову до себе. 
Того часу Марія стояла назовні біля гробниці й плакала. А плачучи, 
нахилилася до гробниці й побачила двох ангелів, які сиділи в білому: 
один у головах, а один у ногах, де було покладено тіло Ісуса. І вони 
кажуть їй: «Жінко, чого ти плачеш?» Відповідає їм: «Забрали мого 
Господа, і не знаю, де поклали Його!» Сказавши це, вона обернулася 
назад і побачила Ісуса, який стояв, та не знала, що то Ісус. Каже їй 
Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це 
садівник, каже Йому: «Пане, якщо ти Його виніс, то скажи мені, де 
ти Його поклав; і я заберу Його!» Каже їй Ісус: «Маріє!» 
Обернувшись, вона каже Йому єврейською мовою: «Раввуні!» – що 
значить: «Вчителю!» Каже їй Ісус: «Вже не тримай Мене, бо Я ще не 
піднявся до Отця. Іди до Мої х братів і скажи їм, що Я піднімаюсь до 
Отця Мого і Отця вашого, до Бога Мого і Бога вашого!» Приходить 
Марія Магдалина і звіщає учням: «Я бачила Господа!», і що Він 
сказав їй оце. 
 
 
 

Ostersonntag 
 
Johannes 20,1-18 
 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dun-
kel 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. Dann kehrten die Jünger wieder nach 
Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie 
weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in 
weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die 
Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich 
um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte 
zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, 
und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 
gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich 
um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu 
ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und 
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den 
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, 
was er ihr gesagt hatte. 


