
1. Pasirūpykit, žmonelės, išganytais ben pastot,
Ne darykit, kaip dūšelės prapuolingos. Reik žinot,
Kad šis amžias veik praeit, pasirūpinkit nueit
Ten į dangų, kad šį svietą jau palikste, griešną vietą.

2. Jei dangun iškakt gorojat , geidulius n‘išpildykit
Kūno, kraujo; kad dabojat, ką Dievs liepė, ištaisyt,
Tai veikiaus atseksite kelią rojaus danguje,
Geidulius griešnus apdrauskit, kūną gašlųjį pabauskit.

3. Ak! Labai reiks išpažinti, kad mūsyj dar grieks gyven.
To ne galim užsiginti, kač' dūmotum šen ir ten.
Gimėm iš griešnų griešni, todėl esame biedni.
Jei kas ger musip, tai Dievas daro tai, malonės Tėvas.

4. Išganytas, kurs kovoja pergalėtinai vieroj,
Nuo kurio griekai atstoja, kurį sviets ne privilioj.
Kristaus kryžių kurs nešioj, sviets dėl Kristaus jį lojoj,
Tas Danguj bus išganytas, jam garbės vainiks nupytas.

5. Jei jūs ne viernai kovosit, bet kovoj aptingsite,
Savo norui valią duosit, Dangų ne įgysite.
Kas viernai ne nor kariaut, viršų tas ne galės gaut;
Pergalėtojams žadėta yra dangiškoji vieta.

6. Durno svieto sekt linksmybę juk krikščioniui ne likta.
Juoktis, žaist, šokt su durnybe, ak! Šventybę mažina.
Kristų kryžiavotąjį sekant, taip darkytisi
Su šiuo svietu kas galėtų? Juoką velns iš to turėtų.

7. Dievo reikia vis bijoti, nes Jis gal į peklą mest,
Dūšią, kūną velniui duoti, Jis gal ir į dangų vest,
Dievo melstis turime, kad rėdytų mus Dvasia,
Dovanoms jos ištaisytų ir šventais mus padarytų.

8. Grieko sąnarius marinkim, kad musip dar nor krutėt,
Karuju Kristaus juos žavinkim, svietą liaukimės mylėt.
Venkim geidulius piktus, Jėzaus garbinkim žodžius.
Sąnarius piktinančiuosius kirsti liepė mylimuosius.

9. Drebulys mane apninka, kad griekų atsimenu.
Kristus sylą man sutenka, kad pagalbos Jo meldžiu:
N'eik provon, ak, miels Jėzau, susimilkis ben, prašau
Rūpykis duot man malonę čia sulaukt, ak, mielas Pone!

10. Amen! Dieve, duok taip stotis! Savo Dvasią dovanok!
Tau aš noriu pasiduotis, Tu kovoj mane užstok!
Duok tikrai man pergalėt, ant Tavęs nusitikėt,
Melst, budėti ir kariauti, Dangų paskučiaus įgauti.


