
SURUADRESSIEN MUISTOLAUSEET (tilauslomake löytyy www.korttituote.com)
1. Jeesus sanoo: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Joh.14:2
2. Lämmössä armon auringon jo linnut visertää, vaan sitten suvi aina on, kun matka taakse jää.  Virsi 489:5
3. Sillä sinun tykönäsi on elämän lähde; sinun valkeudessasi me näemme valkeuden.  Ps.36:10
4. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.   Ps.23:1
5. Herra, Sinun armosi pysyy iankaikkisesti.   Ps.138:8
6. Levolle lasken, Luojani, Armias ole suojani.Sijaltain jos en nousisi, taivaaseen ota tykösi.
7. Ihmisen elinpäivät ovat niinkuin ruoho. Kun tuuli käy hänen ylitsensä,
    ei häntä enää ole. Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesti.   Ps. 103:15-17
8. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.    Ps.23:4
9. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän.   Ps.34:19
10. Sinuun, Herra, minä turvaan. Minun aikani ovat sinun kädessäsi.  Ps.31:15-16
11. Hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa. Ilm. 21:4
12. Herra, kädelläsi uneen painan pään, kutsut ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa
      uuteen elämään, ikirauhan antaa, valoon jään.    Virsi 517:4
13. On hiljaisuus ja suru sanaton, mut tiedämme sun hyvä olla on.
14. Siellä ompi onnellisten maailma siellä autuaitten maa.   A.Kivi
15. Jokainen kukka ja puu ylistää Jumalaa. Taivaan tarhassa, siellä kaikki on kauniimpaa.
16. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät.  Ps.31:16
17. Jeesus sanoo:Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin.  Joh.11:25
18. Kaikk´on niin hiljaa mun ympärilläin, kaikk´on niin hellää ja hyvää.
      Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin ja tuoksuvat rauhaa syvää.     Eino Leino
19. Siellä kukkia täynnä on maa, siellä uupunut levätä saa.
20. Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti. Ei se ijäks´sammu, ken elämästä lähti. Nukkuos tähti helmassa päivän.  Eino Leino
21. Onnellinen hän, joka päänsä painaa iankaikkisen Isän syliin.   A.Kivi
22. Täällä pohjantähden alla on nyt kotomaamme, mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme.
23. Ei mikään voi kuolla, ei kukat, ei tuuli ei rakkaus kuolla voi. 
      Ohi polku vain kulkee ja kukat jää taakse ja muualla tuuli soi.    Aila Meriluoto
24. Pysähtyi sydämes pursi rauhan vienoille vesille armon auringon sylihin.    J.H.Erkko
25. Hiljaa, hiljaa kuljen tietä ikiuneen. Silmäni mä suljen, aika levon on.
26. Kun kerran viimeisen suljen nämä silmäni maan, yhä ylemmäs sillonko kuljen, yhä ylemmäs nähdäkö saan.      
27. Pois aurinko painui, lankesi ilta, jäi taivaan rannalle säihkyvä silta, 
      mut kaukaa korven tummuvan yöstä soi laulu ihmisen työstä.     Eino Leino
28. Emme unohda muistoas kaunista, hyvää. Viime leposi olkoon rauhaisaa, syvää.
29. Surun kyynelten läpi loistavat onnellisten päivien muistot.
30. Ken tulkita vois kaiken tarkoituksen me jäämme hiljaa vaiti vaieten.
31. muistoa kunnioittaen, ADRESSIPAKKAUKSESSA MUKANA MUISTOLAUSELISTA
32. oma teksti, myös ruotsinkielinen
33. Ikikirkkaus polkusi valaisee, kun on saapunut matkan pää. Mikä kauneinta oli, se muistoksi jää.
34.Paina pääsi enkelin syliin ja näe suloista unta, sillä kotisi on nyt kaunis taivaan valtakunta.
35.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Ps. 90:12
36. Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.  Ps.4:9
38. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut sinun kirjaasi ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.  Ps. 139:16
39. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa.  Ps. 90:5
40. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ruohon lailla minä lakastun.  Ps. 102:12
41  Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla.  Ps. 91:4 
42. Tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa.   Matt. 6:10
43 . Sulillansa Hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan Hänen siipiensä alla.   Ps. 91:4 
44. Jo Karjalan kunnailla lehtii puu, jo Karjalan koivikot tuuhettuu. Käki kukkuu siellä ja kevät on,vie sinne mun kaiho pohjaton
49. Sinne toivon siivillä jo sydän pieni lennä! Siellä kun on kotomaani, sinne tahdon mennä.
51. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa. Siellä valkolatva tuomi ahon laitaa reunustaa.
53. Vaipui kädet ahkerat lepoon ikuiseen, saapui Herra noutamaan luokseen väsyneen.
54. Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi. Ja uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi. Virsi 479:1
70. Rauha uneen uupuneelle, matkan määrään saapuneelle.
71. Muisto kaunis voimaa antaa, surun raskaan hiljaa kantaa.
72. Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan. Virsi 338
73. Oi Herra, jos mä matkamies maan lopulla matkaa nähdä sun saan! Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan! Virsi 631b
74. En ma enää aja virvatulta, onpa kädessäni onnen kulta; pienentyy mun ympär’ elon piiri;aika seisoo, nukkuu tuuliviiri;
edessäni hämäräinen tie, tuntemattomahan tupaan vie. -Eino Leino






