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Dia 2

Mies ja nainen paratiisissa. Käärme sanoi naiselle:
”Onko Jumala todella sanonut: te ette saa syödä
mistään puusta?” nainen vastasi käärmeelle. ”Kyllä
me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä.
Vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala
on sanonut ”Älkää koskeko niihin, ettette kuolisi.”
Silloin käärme sanoi naiselle: »Ei, ette te kuole.
Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte
siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee
Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä
hyvän että pahan.» 1. Moos. 2:25- 3: 5

Dia 3

"Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli
kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja
lähtivät sulhasta vastaan.Viisi heistä oli tyhmää ja viisi
viisasta.
Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet
mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun
lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä
kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat.
Mutta keskellä yötä kuului huuto: 'Ylkä tulee!
Menkää häntä vastaan!' Silloin kaikki morsiusneidot
heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon.
Tyhmät sanoivat viisaille: 'Antakaa meille vähän öljyä,
meidän lamppumme sammuvat.' Mutta viisaat
vastasivat: 'Emme me voi, ei se riitä meille kaikille.
Menkää ostamaan kauppiailta.' Mutta kun he olivat
ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit,
menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin.
Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja
huusivat: 'Herra, Herra, avaa meille!' Mutta hän
vastasi: 'Totisesti, minä en tunne teitä.'
Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä
hetkeä." Matt. 25:1-13

Dia 4

Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy
minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon
hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
Joh. 15:5

Dia 5

Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa,
niin minä kaipaan sinua, Jumala.
Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa.
Ps. 42: 2-3a

Dia 6

Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
1. Moos. 1:1

Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät
veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. Mutta
Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten
päänaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja
sanoivat: 'Opettaja, etkö näe, me hukumme!'
Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta:
'Vaikene, ole hiljaa!' Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven.
Jeesus sanoi heille: 'Miksi te noin pelkäätte? Eikö
teillä vieläkään ole uskoa?'

Dia 7

Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät
toisiltaan: 'Mikä mies tämä oikein on? Häntähän
tottelevat tuuli ja aallotkin.'" Mark. 4:35-41

.. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota
taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa:
"Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä,
mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti."
Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja
Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä.
Luuk. 2: 15-16

Dia 8

Dia 9
9

Raamatuntekstit
• 1.Moos. 2:25-3:5 Adam ja Eeva paratiisissa, käärme
• Matt. 25:1-13 Viisaat ja tyhmät neitsyet
• Joh.15:5 Viinipuu ja oksat
• Ps.42:2-3 Peura vesipurolla
• 1.Moos.1:1 Maailman luominen
• Mark. 4:35-41 Opetuslapset myrskyssä
• Luuk. 2: 15-16 Paimenet saapuvat seimen äärelle

