
                  
                   Drejtim i detyrueshëm 
                    Dhjete urdhërimet 
 
                   Të japësh përparësi 
                   Lutjeve të mëngjesit dhe të  
                   mbrëmjes, Meshës se të dielës  
                   dhe katekizmit   
 
                   Ndihmë e shpejtë 
                   Rrëfimi i shenjte  
 
                   Vend furnizimi 
                   Kungimi i shenjte  
 
                  Ndalohet ti biesh borisë 
                  “mos te dije dora e djathte 
                  se çfarë jep dora e majtë” 
 
                   Ndalohet kthimi prapa 
                   “ kush vë dorën ne parmenda  
                   dhe kthehet prapa nuk është i 
                   denjët për mbretërinë e qiellit” 
 
                    Kalimi ne nivel te paruajtur 
                    Nuk duhet lëvizur gjuha, zemra ose  
                    këmba, pa thirrur ne ndihme shpirtin  
                   shenjtë  
 
                   Nda! Dogana  
                   Askush nuk i ikën Hyjit: kush e bën të 
                   mirën nuk ka frikë, kontrabandieri nuk  
                   kalon  
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