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Oa inviga vi dii; åt grafven ooh förgängligheten,
du stoftafett dyrbart föremål för en öm, af sorg be-
tagen make och de små telningar, som ännu icke kan-
na förlusten af din moderliga ömhet, cj smärlan af
sin saknad. Du är nu försvunnen ifrån kretsen af
dina jordiska förbindelser; redan i blomman af din
ålder föll du för skördarens lia, uppfylide du din jor-
diska bestämmelse. Din sörjande make, dine anför-
vandter och vänner stå bär vid din graf och kanna i
djupet af sitt hjerta saknaden af din ömhet, din öp-
penhet och oskrymlade välvilja dessa voro de egen-
skaper, med hvilka du vann och fängslade hjertan.—
Men trösten Eder, I sörjande vänner j Lugna Dig,
Du tröstlöse make' De jordiska banden aro väl brut-
na stoftet förvandlas tili jord igen men det
rent menskliga, det andeliga ,och himmelska, sqni

upplifvat detta stoft, som intagit edra sinnen och
fängslat edra hjertan , det lefver ännu det vet

af ingen förgängclse det skall ännu en gång med
Eder förenas i ett oförgängligt lif. Troheten, redlig-
heten , menniskokärlekcn den sanna dygden anden,
som lefver och verkar uti den, skall, befriad ifrån
jordens slagg, i förklarad och förädlad gestalt engång
lielsa Eder i en oförgänglig verld. Der, der i fridens
hem skall Du, sörjande make, hugnas med återseea»



dcts säilä öfverraskning Der skall Du återfinna (lin
förlorade vän i kretsen af rena, liimmelska väscnden,
fri från plågor och qval. Der skall Du se henne skåda
Gud ånsigte mot ansigte. Der skall Du engång
i spetsen för dina moderlösa barn framträda inför
den Allsmäktigcs thron och i förening mcd din nuför-
lorade maka prisa den Allsvaldige, som genom sin
underbara och outgrundeliga försyn ledt edra öden tili
ett lycksaligt slut; ty det intet öga sett, intet
örahört, och nti ingen menniskas hjerta
stiget är, det hafverGud beredt dem, som
hononi älska. Lärer då att riktigt falta den All-
vises ledning! Lärer att förtrösta äfven <]å ställningen
synes sorgfull, utsigterna iriörka och lörtviflade ! Edra
beklämda hjertan söka lätlnad I finnen den inom
edra egna bröst, I finnen den uli sjelfva eder sorg; ty
äfven sorgen har sitt behag. Försmå ej då, Du,
trösllöse make, försmån ej, I sörjande vänner, den re-

na, den ädia oeh himmelska njutning, Edra hjertan bö-
ra kanna under föreställningen af den sällhet den AUgode
beredt eder bortgangna yän! Ja, lion , den hängangna,
sänder tili Eder ifrån grafvens djup denna fridens
helsning hon bjuder Eder sitt sista Farväl
Farväl! säger hon, nu viii jag somna Och
fridens hem bebo. O! varder snart välkoin-
na Tili samma goda ro. Ack! ljuft är hvi-
lans läger Och natten fort förbi ! Farväl!
initt hjerta säger; I himlen rakas vi.


