
  1. Rakkaudella muistaen.
  2. Kiitollisuudella muistaen.
  3. Kaipauksella muistaen.
  5. Kiittäen ja kaivaten.
  6. Kiitollisuudella ja kaipauksella.
  8. Suurella rakkaudella.
  9. Syvästi kaivaten.
10. Isän / Äidin iäisyysmatkaa siunaten.
11. Muistoasi siunaten.
12. Muistosi säilyy aina.
13. Uskollista elämäntoveria kaikesta kiittäen.
14. Rakkaan äidin muistoa kunnioittaen.
15. Jäähyväistervehdys rakkaalle, hyvälle Isälle.
16. Suurella rakkaudella.
17. Kaikesta Äitiä kiittäen.
18. Valoisaa muistoasi siunaten.
19. Rakkaalle Äidille / Isälle.
20. Lepää rauhassa.
21. Äiti, sinua aina kaipaamme.
22. Jälleennäkemisen toivossa.
23. Jäähyväiset hyvälle naapurille

Sanoja viimeiselle matkalle



25.  Muistoa kunnioittaen.

26.  Ystävyydestäsi kiittäen.

36.  Nukuit pois – muistot elää.

38.  Herra, opeta meitä tahtoosi tyytymään.

41.  Isä, anna meille voimaa tyytymään Sinun tahtoosi.

42.  Jumala on rakkaus.

50.  Lepoa ja rauhaa poisnukkuneelle.

51.  Rakkaus ei koskaan häviä.

79.  Kiitos ja siunaus hiljainen myötä matkalle, 
 jossa ei tuskaa ei yötä.

80.  Elon tuskat häipyi usvan taa, 
 nukut iäisyyden unta rauhaisaa.

86.  Murtuu elon siteet, kaikki häviää 
 muiston kauniit kiteet vain pysyviksi jää.

87.  Siellä, missä nyt olet, kukkii kaunein maa. 
 Siellä tuuli lempein puhaltaa.

88.  Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin, 
 kaikk’ on niin hellää ja hyvää. 
 Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin 
 ja tuoksuvat rauhaa syvää. (Eino Leino).

89.  On mulla koti toinen ja kaikki hyvin, 
 miks’ rakkaat ootte silmin kyyneltyvin?



  90. Nousussa päivän laulussa sinisen linnun, 
  siellä on matkamme määrä

  91. Jumala on minun sydämeni kallio 
   ja minun osani iankaikkisesti (Ps. 73:26)

  92. Minun aikani on sinun kädessäsi, Herra

  93. Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti. 
   Ei se ijäks’ sammu, ken elämästä lähti. 
   Nukkuos tähti helmassa päivän.

  94. Pysähtyi sydämes pursi rauha vienoille vesille, 
   armon auringon sylihin.

  96. Rauhan suureen sunnuntaihin 
   sulle kutsukellot soi.

  97. Nuku unta rauhaisaa.

102. Yksi vain on pysyvää: Muisto, työ mi jälkees jää.

103. Jää hyvästi. Luona Herran kerran 
   toisemme tapaamme.

105. Tuonen viita, rauhan viita, kaukana on vaino, 
   riita, kaukana kavala maailma.

106. On vain hiljaisuutta ja sanaton suru.

109. On maa, johon kaikki polut katoaa, 
   on rauhan maa.
110. Niin kuin muuttolintusen tie 
   taivasta kohti kulku vie.



113.  On aika silmät sulkea ja lepoon painaa pää. 
 Herran käsi siunaava, sun otsallesi jää.

115.  Tie valmis on, ja päässä sen vastaus löytyy ikuinen.

116. Nuku unta nyt tyyntä ja lempeää, 
 lepää Jumalan kämmenellä.

118. Jumala ei koskaan sulje ovea aukaisematta toista.

122. Vierellensä kulkemaan sai hän oppaan parhaan, 
 Herra kantaa hellin käsin hänet taivaan tarhaan.

123. Olen polkuni päässä, tuhansista erään – 
  ja niitä täynnä on maa. On viileä ilta, 
 eräs päivä on mennyt, on painunut metsien taa. 
 (Aila Meriluoto)

125. Kaikki elon siteet kerran katkeaa, 
 muistojen kauniit kiteet ainiaaksi jää.

126. Herra, kädelläsi uneen painat pään, 
 kutsut ystäväsi lepäämään. 
 Käsi minut kantaa uuteen elämään, 
 ikirauhan antaa, valoon jään.

127. Muistoista aika rakentaa lohdutuksen.

128. Niin hiljaa enkeli kulkua johti, 
 elon virran valkeita rantoja kohti.

129. Nyt nykut ikiunta, rauhallista, tuskatonta.



130. Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät, 
 kullaten muistojen kirkkaimmat päivät.

131. Kauniit muistot eivät koskaan kuole, 
 eivätkä milloinkaan jätä yksin.

134. Sydämessä soi laulu hiljainen ja sanaton. 
 Metsä hiljaa huminoi kiire poissa on.

136. Surun kyynelten lävitse loistavat 
 onnellisten muistojen kultaiset säteet.

138. On lempeä levon maa, unen kaarisilta 
 sinne johdattaa. Niin turvaisaa on, Herra, 
 Sun rauhaas nukahtaa.

140. Elämää eivät ole päivät, jotka ovat menneet, 
 vaan hetket jotka muistetaan.

141. Se, mikä täältä on, tänne jää, 
 vain muisto helmenä kimmeltää.

 
 


