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Piirroksia
Kirkon Asioissa.

Kirkolle.
sielun säilytystä

elämässä etsitään ,
tässä hengen herätystä,
pyhitystä pyydetään.

Kirkon owen päälle.
Tämän kautta kuljeskellen

kulje aina ajatellen
kuinga taiwas tawataan,
armon owi awataan.

Saarna-tölkille.
Sana suuren Jumalan,

walo tiellä tuonelan,
järjälle on johdatus,
toimellemme todistus.

Alttarille.
Aina armon alttarilla

übrina on uskomilla
hymä hengen parannus,
puhdas, pyhä waellus.

Kirkon kello.
Minä kutsun, kuolewaiset,

teitä Herran temppeliin;
huojennusta, huolemaiset,
siellä saatte sydämiin.



Kalmiston portin päälle.
Siunattu on tämä tie,

rauhan majoin maalda wie.
Hauta.

Armosta alkamat elämän retket,
haudassa hukkumat huolemme hetket ;
tuskan ja tuonelan erona meillä
waaksalla wäli on mitattu heillä.

Muisto-merkki.
Mies on mennyt manalaan,!

mutta työnsä muistetaan,
joita maassa mainitaan.

Hauta Piirroksia.
3!yt riennän riemuisestimatkalle maailmasta
ja tulen turwaisesti
armosta awarasta
autuutta alkamaan.

Lautoillensa lahowainen
ruumis maassa raukenee,
sielu siitä muuttawainm
Luojan tuoksi lähenee.

Ottakat wastahan kutsumus warhaiN/,
koska on aika ja parannus parhain.

Kautta kuolon kulkewaiseu,
waiwat wasta sulkewaisen
hengen paulat päästetään,
kosm päiwät päätetään.



Ruumis -raukka riutuwainw
käsketty on kärsimään,
mutta Herran heimolainen,
sielu palkan perimään.

Tonvolla kärsimä kuoleman ivoittaan
armougin auringo toiwossa koittaa.

Kulkewaiuen kuolemaan !<
tässä, tutki tätä,

tähän loppui tuskan hätä;
hauta tie on tuonelaan.

Iywän maassa mnrtuwaism
itu jälle ilmestyy,
ruumihingin ruupuwaisen
hengi wielä wirkistyy.

Isän tykö ikäwoiten
hengi harras halajaa ,
kiittämättä kipinöiten
Luojan luoksi palajaa.

Maikka ruumis wäsywmnen
mullan luoksi muutetaan,
kyllä sielu säilywäinen
arwohonsa autetaan.

Koska kuolo woitetaaw,
luonnon laina maksetaan,
kohta Herra herättää
sielun ja sen säilyttää.

Kerran on kullakin wuoronsa kuolla
kuitengin toiwotw kirkkaus tuolla
kuoleman takana kuumoittaa,
ihanan elämän ilmoittaa.



Lakastuwa lapsukainen
ombi Herran heimolainen,
jonga kuolo jouduttaa,
tasaisesti taluttaa
ilon pyhän perimään,
Luojan luona elämään.

Lapsi on lewossa löytänyt onnen,
tawannut taiwaan,

joka on joutunut käsillä kuolon
helmasta hautaan.

Aine maasta alkawainen
mullaksi on murtuwaiuen;
mutta sielu siirretään
elämästä elämään.

Sielun kehä siirrettiin,
muldahan nyt muutettiin.
Keweänä kestä maa,
kussa kukin lewon saa.

Ei synny syytä huolemaan,
kuin ehdin minä kuolemaan;
näin wasta woitin waiwat ,
nyt raajat rauhan saiwat.

Käsky tullut tuonelasta
kerran täällä täytetään,
matkustellen maailmasta
huolen hetket heitetään,
koska armon awaruutta
taiwahasta tarjotaan,
että eloakin uutta,
toista wielä toiwotaan.



Auki wielä waiwan alla
ombi taiwas toiwowalla;
sillä sielu menestyy,
ilo sille ilmestyy.

Elon toisen toiwowainel!
sielu sinne saatettiin,
ruumis-raukka ruupuwainen
laksohonsa laitettiin.

Sinun muuttos ilon maille
teki meillä majan waille,
tuotti tuskan sydämiin
riemuta nyt riutuwiin.

Dstawäni ! yllyttellen
itkewäinen ilman alla,
älä huole huokaellen
waellusta wainajalla,
ettän olen erilleni
sinun luoldas luopuneena;
sillä nyt on sielulleni
armon owi auenneena.

Jos hengen walossa waelletaan,
kuin kuolon kutsumus sielulle suodaan,
niin Herran helmahan se sitte tuodaan,
engelin luwana kuljetetaan.

Lapsi ! lahja Laupiaalda ,
matkustaissas täldä maalda
yksi engeli enemmän
saapi liittonsa likemmän
Isän kanssa iäisestifuojelduna suloisesti.



Murheessa olen murtunut,
waiwoissa kuollen waipunut ;
nyt, Herra! niistä päästit
ja sielun muhan säästit.

Kuin kuolemahan kuljetaan,
niin silmät sitte suljetaan;
waan toiwo warjot poistaa
ja lohdutusta loistaa.

Tundeneena tuskan tulda
ruumis-raukka ombi mulda;
waan elo toinen walkenee,
armosta taiwas aukenee.

Vaikeudet näin nnt wasta
wainajalda woiteliim,
sielu, tuotu taiwahasta,
sinne jälle siirrettiin.

Kyllä kaikki maasta saatu
maaksi jälle muutellaan;
sillä se on luonnon laatu;
mutta sielu suojellaan.
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