Joh 20,1-9
Tidlig søndag morgen, mens det ennå var
mørkt, begav Maria fra Magdala seg ut til
graven. Da fikk hun se at stenen foran den
var fjernet. Og straks løp hun avsted til
Simon Peter og den andre disippelen, han
som Jesus holdt så meget av, og sa: «De har
tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke
hvor de har lagt ham.»
Peter og den andre disippelen gikk da ut og
tok veien til graven. De løp avsted sammen,
men den andre disippelen løp snart fortere
enn Peter og kom først frem. Han bøyer seg
da inn og får se likklærne ligge på jorden;
men går ikke selv inn.
Imidlertid når Simon Peter ham igjen, og
han går inn i graven; der ser han likklærne
ligge på jorden, unntagen svetteduken som
han hadde hatt over hodet; den lå
sammenfoldet på et sted for seg selv. Da
gikk også den andre disippelen inn, han som
var kommet først til graven; han så, og
trodde. Hittil hadde de nemlig ikke forstått
dette som Skriften sa, at han skulle oppstå
fra de døde.»

A pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do
Szymona Piotra i do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
«Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie
Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli
do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz
ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i
przybył pierwszy do grobu. A kiedy się
nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże
nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr,
idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą
na jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma
powstać z martwych.»

On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while
it was still dark, and saw the stone removed
from the tomb. So she ran and went to Simon
Peter and to the other disciple whom Jesus
loved, and told them, “They have taken the
Lord from the tomb, and we don’t know
where they put him.”

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ
sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá
đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm
Simon-Phêrô và người môn đệ kia được
Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông
rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và
chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở
đâu".
Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai
cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh
hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình
xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng
ông không vào trong.
Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông
vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ
để đó, và khăn liệm che đầu Người trước
đây, khăn này không để lẫn với dây băng,
nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ
môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước.
Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn
chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người
phải sống lại từ cõi chết."

So Peter and the other disciple went out and
came to the tomb. They both ran, but the other
disciple ran faster than Peter and arrived at the
tomb first; he bent down and saw the burial
cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went
into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not
with the burial cloths but rolled up in a
separate place. Then the other disciple also
went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed. For they did
not yet understand the Scripture that he had
to rise from the dead.”

