
PALMIPUUDEPÜHA. Palmarum. 2. lugemisaasta

Lugemine pühast Johannese evangeeliumist 12. peatükist
Johannese 12: 1 – 8. Maarja salvib Jeesust

PANE SEE KÕRVALE!

Marta ja Maarja toimetasid köögis. Maarja segas leent potis tule kohal, Marta võttis
ahjust välja leibasid. Jeesus ja jüngrid olid tulemas nende poole. Ning pealegi olid veel paljud
juudid, kes olid tulnud Jeruusalemmast nende külla Betaaniasse vend Laatsaruse pärast,
nende juures. Kui juudid olid tulnud mõne aja eest siia selleks, et Maarjale ja Martale
kaastunnet avaldada Laatsaruse surma puhul, siis nüüd oli küla hõiskamist täis – Jeesus oli
Laatsaruse surnust üles äratanud.

Õed toimetasid köögis rõõmsalt ja üksmeelselt.
„Marta,“ pöördus Maarja õe poole, „kuidas sulle tundub, kas sa saad siin üksi hakkama?

Ma läheb tervitama Jeesust ja jüngreid.“
„Mine pealegi, ma saan hakkama. Nõud on juba laual, on jäänud veel toidud lauale

kanda.“
Maarja läks külalistele vastu. On hea näha jälle oma kallist venda elusana teiste seas.

Jeesus armastas neid nii väga. Ja nemad armastasid Jeesust ka. Jeesus oli neid nii palju
aidanud ja lohutanud. Jeesus oli paljusid aidanud, tervendanud, lohutanud ja õpetanud.

Maarja kummardus Jeesuse jalgu pesema. Ta oli toonud laekast välja head ja kallist
nardisalvi. See oli väga hinnaline. See oli valmistatud kaugel Indias kõrgel mägedes kasvava
taime juurtest. Maarjale ei olnud Jeesuse heaks millestki kahju, pigem annaks ta Jeesuse eest
kõik.

Maarja võidis nardisalviga Jeesuse jalgu. Selle, mis kippus maha tilkuma, pühkis Maarja
Jeesuse jalgadelt ära oma juustega, et miski ei läheks raisku.

Ruum täitus salvi meeldiva aroomiga. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes
valmistus teda ära andma, ütles: „Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha
antud vaestele?“

Siis ütles Jeesus: „Jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaeseid
on ju alati teie juures, aga mind ei ole teil alati.“

Marta oli kuulnud seda jutuajamist köögist. Kui õhtusöök oli söödud, astus ta õe juurde ja
ütles: „Ma kuulsin, kuidas Juudas Iskariot sinuga pahandas, et sa kallist salvi mitte ei müünud ja
saadud raha vaeste aitamiseks ei kasutanud. Küllap me vaeseid jõuame aidata veel ja veel.
Kuid kui saavad tõeks need sõnad, mis Jeesus on meile rääkinud, et Tema tund tuleb peagi,
kus Ta vangistatakse ja tapetakse ning kolme päeva pärast tõuseb Ta üles surnuist, peame
kuulama Jeesuse nõuannet.“

Maarja kuulas õde ja ütles: „Ma usun, et Jeesus on Messias. Ole hea pane see salv, mis
täna alles jäi, kõrvale. Meil võib seda veel vaja minna!“
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