- - - mitä hän voj: hän teki hyvä työtä Minua kohtaan / totisesti sanon minä teille; kusa tämä
Evangeliumi kaikesa Mailmasa niin myös tämä kuin hän teki <tämä kuin hän teki> pitä mainittamaan
hänen kunniaxen.
Tämä muistelus on niille vaimoille muistoxi kirjoitettu jotka ovat vuodattanet kallista Narduksen
voidetta Jesuksen pään päällä; jos me oikein tunnema, niin se on sama vaimo, joka ennen on vuodattanut katumuksen kyyneleitä Jesuksen jalkain päällä; ja taita olla se sama vaimo, joka on itkenyt
hänen hautansa päällä. Me tiedämä Evangeliumista, että se syndinen vaimo, joka itki Hänen jalkansa päällä, oli siinä samasa Spitallisen Simonin huonesa ja silloin ihmetelit mailman Herrat
mingetähden Jesus Ej aja semmoisia pois tygöänsä, joiden kansa he ovat huoranet, sillä mailman
Herrat Ej vihti nähdä, että yxi katuvainen huora tulle vieraspitoon itkemään Jesuksen jalkain päällä, kusa mailman Herrat ovat syömäsä. Se käypi heidän kunniansa päällä, että semmoinen huora
tulle itkemään, jonga kansa he ovat huoranet. Eikä he pidä Jesusta oikiana opettajana, joka Ej aja
katuvaisia huoria pois tyköänsä. Mutta Tämä vaimo on kuitengin itkenyt silloin, koska tundo oli
heränyt, koska Jesuksen sanat koskit sydämeen, koska huoruuden ja varkauden synnit rupeisit
påltamaan, silloin on tämä vaimo itkenyt, ja silloin on hän katumuksen kyyneleitä vuodattanut,
silloin hän sai syndiänsä andeksi. Ja silloin jo rupeisit mailman Herrat moitimaan, Ettei hän taida
enä kelvata Heille huoraksi. Mutta jälken, koska vapahtaja oli toisen kerran Spitallisen Simonin
huonesa, tuli taas sama vaimo vuodattamaan kallista Narduksen voidetta hänen päänsä päällä; ja
silloin rupeisit muuttamat närkästymään ja Sanomaan, mihingä kelpa tämä voiten haaskaus. Minä
luullen tämän vaimon olevan sen saman, joka ennen on vuodattanut katumuksen kyyneleitä Jesuksen
jalkain päällä, joka nyt on vuodattamassa kallista Narduksen voidetta Jesuksen päällä, ja joka paikasa,
kusa tämä Evangeliumi saarnataan, pitä myös tämä, kuin hän teki, mainittamaan hänen muistoksensa.
Minä luullen että meidän christillisydämä sisar joka on kuollut lapsen syndymisen jälken niin kuin
Israelin vaimo, on sen vaimon kaltainen, joka katumuksesa vuodatti katumuksen kyyneleitä Jesuksen
jalkain päällä ja jälken vuodatti kallista Narduksen voidetta hänen paansa päällä; sentähden pitä
myös tämä, kuin hän teki Jesusta kohtaan, hänen muistoksensa mainittamaan joka paikasa, kusa
tämä Evangeliumi saarnataan, vaikka nyt semmoiset opetus lapset, joilla on kukkaro kaulasa,
närkästyvät itsellänsä ja sanovat, mihingä kelpa tämä voiten haaskaus. Semmoiset opetus lapset
sanon minä, jotka enämän katsovat oman kukkaronsa päällä, kuin vapahtajan pään päällä, semmoiset Judan veljexet sanovat aina Mihingä kelpa tämä voiten haaskaus. Nyt vuodatetaan Vapahtajan
päällä kaikki vojdet, ja Judan kukkaroon Ej tule mitän / nyt annetaan niin ja niin paljon Skauloon,
jonga kautta ihmiset tulevat hulluksi ja rupevat huoramaan <p.o. houramaan>, ja vielä semmoisia
kiitetään autuaksi kuoleman jälken, jotka välistä itkevät ja välistä hyppävät ja dansavat kyrkosa.
Semmoiset kos nyt tulevat autuaksi, mihingä kelpa tämä vojten haaskaus sanovat Judan veljet,
jotka enämin katsovat oman kukkaronsa päällä kuin Jesuksen pään päällä. Mutta me tiedämä, että
tämä vaimo, joka nyt on vuodattamasa sitä kallista Narduksen voidetta Jesuksen pään päällä, on
sen saman Narduksen voiten kautta, jonga christityt ovat vuodattanet Skuulan ylös pitämiseksi,
tämä sama vaimo on sen voiten kautta saanut silmän voidetta itsellensä, jonga kautta hän sai nähdä,
mistä tie mene taivaiseen; ja koska hän rupeis sitä tietä vaeldamaan, rupeisit Judan lihalliset veljet
ja Nepaimet sanomaan isellänsä: mihingä kelpa tämä voiten haaskaus? Jos se olis myyty kolmen
sataan peningiin, ja annettu vaivaisille, niin se olis tullut Jumalalle kunniaksi, ja Judan kukkaroon
kansa olis viskattu joku tolpa / mutta Ej se ole niin kuin Judas tuumaa. Sillä tämä vaimo teki mitä
hän voj, koska hän esinä vuodatti katumuksen kyynelet Jesuksen jalkain päällä, ja nyt hän vuodatta
kallinda Narduksen vojdetta Hänen päänsä päällä, ja joka paikasa, pitä tämä, kuin hän teki Jesusta
kohtaan, mainittamaan hänen muistoksensa. Nyt pitäisit kaikki vaimot, jotka ovat seuramasa hänen muldansa ja saattamasa lepokammioon hänen väsynet luunsa, heidän pitäis ottamaan kallista
Narduksen voidetta, että he pääsisit voitelemaan Jesusta hauttamiseksi, että he saisit vuodatta kallista Narduksen vojdetta Jesuksen pään päällä; sillä kuka tiesi, kuinga kauvan Jesus on olemasa
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Spitallisen Simonin huonesa, ennen kuin mailman Herrat rupevat kandamaan hänen päällensä, ja
silloin he ristin naulitsevat händä, ja panevat händä kuollen uskon hautaan: ja jos vielä nämät
vaimot tahtoisit voitella Jesuxen ruumista hyvän hajullisilla yrteillä; Ej het enä löydä hänen
ruumistansa; paras on siis, että nämät vaimot voitelevat hänen päättänsä kallilla Narduksen voitella,
niin kauvan kuin Jesus on olemasa Spitallisen Simonin huonesa / ennen kuin hän kuole, ja pakene
kauvas teidän sydämistänne, ja ette löydä enä hänen ruumistansa, silloin teidän täyty taas ruveta
itkemään hänen hautansa päällä, Ejkä yksi kän Engeli tule Taivasta kysymään: vaimo mitäs itkät?
Ostakat nyt kallista Narduksen voidetta te vaimot, jotka oletta tänä päivänä saattanet teidän sisarenne väsynet luut lepokammioonsa, ostakaat sanon minä kallista Narduksen voidetta, että Te
pääsisittä voitelemaan Jesusta hautamiseksi, että Te pääsi <si>tta vuodattamaan sitä kallista
Narduksen voidetta hänen päänsä päällä, ennen kuin hän kuole ja hänen ruuminsa pannan kuollen
uskon hautan. Ette Te kös näe, että Jesuksen kuolemansa Ej ole kaukana. Hän on jo kuollut pois
monen sydämes <tä> Jos että nyt osta sitä kallista Narduksen voidetta että Te pääsisittä vuodattamaan
sitä hänen päällä, niin että suingan pääse voitelemaan hänen ruumistansa kan, haudasa hyvin
hajullisilla yrtillä, vaan teidän täyty viimein pyörtä takaisn Jerusalemin kaupungin, sanomaan hänen murhellisille opetus lapsillensa: Pietarille ja Johannekselle, he ovat ottanet minun Herrani
pois, ja emme tiedä kuhunga he ovat hänen pannet. - Me toivome että se vaimo, joka on ennen
vuodattanut katumuksen kyynelet Jesuksen jalkain päällä, on nyt vuodattamasa sitä kaikein kallinda
Narduuksen voidetta hänen päänsä päällä, kusa Ej ole yksikään Judas enä, joka torru händä, että
hän on turhaan vuodattanut voidetta ja haaskanut niin kallista Narduksen voidetta. Siinä paikasa,
kusa hän nyt on haaskamasa voidetta, ej ole yxikän Judas, joka kadetti, händä ja kysy: mihingä
kelpa tämä voiten haaskaus? Mutta jota enämän hän haaska sitä kallista Narduksen voidetta sitä
enämän oikiat Jesuksen opetuslapset iloisevat ja veisavat kiitosta ja kunniata Jumalalle ja Karitsalle
/ Ei ole hän enä Spitallisen Simonin huonesa; vaan Taivan valdakunnasa hän <on> vuodattamasa
sitä kaikein kallinda Narduksen voidetta, nyt ja ijankaikkisesti, Amen!
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