


Picture 1
Did you wonder how the story continues? Well, let me tell you. There was
one friend, his name was Joseph, and he had a brand, new tomb that he
wanted to use for his family. But the tomb was very close to the hill were

Jesus died, so he decided to offer it for Jesus’ body. Some of Jesus´
friends helped Joseph and they placed His body in the tomb. But

because Jesus had said that He is not going to stay in the tomb but will
live again, they sent strong soldiers to guard the tomb, and they rolled a

huge stone in front of the tomb so no one can get in or out.
 

Přemýšleli jste nad tím, jak ten příběh pokračoval? No, já vám to povím.
Byl tu jeden kamarád, jeho jméno bylo Josef a on měl zbrusu novou

hrobku. Tu hrobku chtěl použít pro svou rodinu. Jenže ta hrobka byla
velmi blízko kopci, kde Ježíš zemřel a tak se rozhodl, že jí nabídne k

uložení Ježíšova těla. Jiní Ježíšovo přátelé pomohli Josefovi umístit Jeho
(Ježíšovo) tělo do hrobky. Ale protože Ježíš před tím říkal, že v hrobu

nezůstane, ale bude znovu žít, poslali Farizeové- ti náboženští vůdcové,
silné vojáky, kteří měli hrobku hlídat a přivalit obrovský kámen ke vchodu,

tak, aby nikdo nemohl dovnitř ani ven.





Picture 2
Jesus´ friends were sad. They wondered how this could have happened.

Wasn´t Jesus the Rescuer? The King God had promised? It shouldn´t end
like this. But who said something about the end? On the third day, two of

Jesus´ friends were walking to the tomb to mourn and maybe to bring
some flowers. But wait! They noticed something very odd- the tomb was
wide open. They looked into the tomb- but wait again! Jesus´ body was

gone! 
 
 

Ježíšovi přátele byli smutní. Divili se, jak se to mohlo stát. Nebyl Ježíš ten
Zachránce? Ten Král, kterého Bůh slíbil? To přeci nemělo skončit takhle.

Ale kdo říkal něco o konci? Třetího dne, dva z Ježíšových přátel šli k hrobu,
aby truchlili a možná přinesli nějaké květiny. Ale počkat" Něco se jim

nezdálo. Podívali se dovnitř hrobu a- no počkat! Ježíšovo tělo bylo pryč!





Picture 3
And they saw something else: a shining man was there and said: "Jesus is
not here! He is not dead, He is alive! Go home and tell your friends- He is

alive!" One of the friends rushed home to tell the others. Mary stayed
behind.

 
 

A viděli něco dalšího: zářícího muže, který tam byl a řekl: "Ježíš tady není!
On není mrtvý" On žije" Jděte domů a řekněte svým přátelům- On je
naživu!" Jedna z Ježíšových přátel hne pospíchala domů, ale ta druhá,

Marie tam zůstala.





Picture 4
She heard someone in the garden, she thought: "Maybe the gardener
would know where Jesus is." Mary said to the gardener: " I don´t know

where Jesus is! I can´t find Him" But He replied: "Mary!" And it was
enough, only one person said her name like that, with kindness and care

in His voice. Mary fell to the ground, she started crying and all she
wanted was to hold onto Jesus and never let Him go, but He said:" You

will be able to hold on to me later, Mary, whenever you would like to. But
now, go and tell others that I am alive! 

 
 

Slyšela něco v zahradě, myslela si: "možná to bude zahradník, ten by
mohl vědět, kde je Ježíš." Marie řekla tomu zahradníkovi: "Nevím, kde je

Ježíš, nemůžu ho najít!" Ale on odpověděl: "Marie". A to úplně stačilo,
jenom jeden člověk na světě říkal její jméno přesně takhle s jemností a

něhou v hlase. Marie spadla k zemi, začala plakat a všechno, c chtěla bylo
jen držet se Ježíše a už nikdy ho nepustit, ale On ji řekl: Budeš se mi moci
držte kdykoliv budeš chtít, Marie, ale teď běž a řekni svým přátelům, že já

žiju!"





Picture 5
Mary ran and ran, all the way to the city. She was so excited to tell her

friends. She couldn´t wait to tell it. "They will not believe it!" She laughed.
And she was right, of course.

 
 

Marie běžela a běžela celou cestu až do města. Měla takovou radost, že
to může říct svým přátelům. Nemohla se toho dočkat. "Oni tomu

neuvěří." Smála se v mysli. A měla pravdu, samozřejmě.


