
II TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine Js62, 1-5)
Lugemine prohvet Jesaja raamatust:

Ei ma vaiki Siionist ega leia rahu Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus lööb 
loitma kui koit ja tema lunastus põlema kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha sinu 
õigust, kõik kuningad sinu au. Ja sulle pannakse uus nimi, selle nimetab Issanda 
suu. Siis oled sa helkiv kroon Issanda käes ja kuninglik peaehe oma Jumala 
pihus. Enam ei hüüta sind hüljatuks ega laastatuks sinu maad, vaid sind 
kutsutakse "minu Armsaks" ja sinu maad Mehenaiseks, sest Issand armastab sind ja 
sinu maa saab mehele. Nii nagu noor mees naib neitsi, nõnda võtab sinu Looja 
sind vastu. Nii nagu peig tunneb rõõmu oma mõrsjast, nõnda on su Jumal sinu üle 
rõõmus.
See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps96, 1.3. 4-5. 7-8. 9 -10ac R:7)
R: Kuulutage rahvaste seas Issanda kirkusest.

Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
R:

Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalaist,
sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
R:

Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
R:

Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
R:

(Teine lugemine 1Ko12, 4-11)
Lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:

Vennad. Palju on ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, 
on üks. Ja palju on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib 
Jumala vägi ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim 
ilmutab end kõigile ühiseks hüveks. Nii antakse igaühele Vaimu kaudu tarkuse 
sõna, teisele aga teadmise sõna sellessamas Vaimus. Ühele annab see Vaim usujõu, 
teisele ravimise anni, ühele annab Vaim väe imesid teha, teisele prohvetlikult 
kuulutada. Ühele võime vaime ära tunda, teisele võõraste keeltega rääkida, aga 
mõnele oskuse need arusaadavaks teha. Aga kõike seda teeb üks ja seesama Vaim, 
kes jagab igaühele nii, nagu tahab tema.
See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Jh 1, 14)

Halleluuja. Jumala Sõna on lihaks saanud



ja elanud meie keskel. Halleluuja

(Evangeelium Jh2, 1-12)
Lugemine püha Johannese evangeeliumist:

Kolmandal päeval olid Galilea Kaanas pulmad ja Jeesuse ema oli seal. Aga ka 
Jeesus ja tema jüngrid olid pulma kutsutud. Ja kui vein otsa sai, ütles tema ema 
Jeesusele: "Neil ei ole enam veini!" Aga Jeesus vastas talle: "Mis on sinul 
minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud!" Kuid tema kõnetas teenijaid 
ja ütles: "Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke".
Aga seal oli kuus kivianumat juutide puhastuskombe järgi, millest igaüks mahutas 
kaks kuni kolm mõõtu (s.o. umbes 100 liitrit). Jeesus ütles neile: "Täitke 
anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Siis ütles ta neile: "Ammutage nüüd 
neist ja viige pulmavanemale". Ja nemad viisid.
Aga kui pulmavanem oli maitsnud vett, mis oli veiniks saanud, ega teadnud kust 
see on - teenijad aga, kes selle olid toonud, teadsid - kutsus ta seepeale 
peigmehe ja ütles talle: "Igaüks paneb esmalt lauale parima veini, ja kui juba 
küllalt on joodud, siis halvema. Sina oled hoidnud parima veini kuni siiamaani."
See, mis sündis Galilea Kaanas, oli esimene tunnustäht, mille Jeesus tegi ja 
avaldas oma kirkust nii, et tema jüngrid uskusid temasse. Pärast seda läks 
Jeesus ühes oma jüngritega alla Kapernauma ja jäi sinna mõneks päevaks.
See on Issanda Sõna.

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, kord ühes pulmas ähvardas peigmees üht külalist, kes liiga 
ülemeelikult käitus, järgmiste sõnadega: "Võta ennast kokku ja käitu 
korralikult, muidu ma sind oma järgmisse pulma ei kutsu!"...

O tempora, o mores - mis (hirmsad) ajad, mis (koledad) kombed! - ütles kord juba 
Marcus Tullius Cicero. Kergemeelsus pole inimestele kunagi päris võõras olnud, 
ja kuigi lõtv käitumine ja ka sellest lähtuv madal abielumoraal võivad hetkel 
tegijale endale meeldivana tunduda, tuleb millalgi seista vastamisi ka nende 
pahupoolega - vähemalt siis, kui kutse meie sõbra järgmisse pulma jääb tõesti 
saamata...
Me loeme patutunnistuse..

Jutlus

Armsad õed ja vennad, kord tuli üks noor abielupaar perenõustaja juurde ja 
kurtis, et nende abielule oleks algusest peale justkui needus peale pandud. Juba 
pulmas hakkas kõik viltu vedama - pulmatort sulas päevakuumuses vedelaks, 
isamees pidas punastamapaneva kõne ja lõpuks, kui pruutpaar pidi mootorrattaga 
minema sõitma, lõi tuul 5-meetrise pruudiloori tagarattasse, nii et see keti ja 
hammasratta vahele jäi... Järgnes piinlik ja valus kukkumine, mis lõppes kiirabi 
ja haiglavisiidiga... Me oleme tõepoolest lihtsalt neetud, sellest abielust ei 
saa vist asja!

Perenõustaja kuulas abielupaari jutu ära ja ütles siis: "Mis torti puutub, siis 
midagi niisugust võib suvel kuuma ilmaga juhtuda igaühel. Uhked pulmad on suur 
ettevõtmine ja selle puhul pole niikuinii võimalik kõiki olukordi ette näha. Aga 
kui rääkida mootorrattalt kukkumisest, siis andke andeks, see polnud kindlasti 
mitte needus, vaid lihtsalt juba algusest peale eriti tobe idee: lehviva 
pruudilooriga mootorratta selga istuda..."

Jah, armsad õed ja vennad: inimestele, kes abielluvad, soovitakse ikka õnne. 
Kuid kas see õnn on justkui taeva kingitus, mis antakse lihtsalt ilusate silmade 
eest, ilma inimeste eneste osaluseta?

Lugu tänasest evangeeliumist tuleb sellel taustal väga tuttav ette - võimalik, 
et ka see juhtus puhtalt halva ettevalmistuse pärast. Tegelikult oleks Iisraelis 



pidanud olema piisavalt aega pulmade ettevalmistuseks, sest sageli kihlati pruut 
ja peigmees vanemate kokkuleppel juba lapseeas. Pulmad polnud ka sugugi 
haruldane sündmus, ümberkaudsetest küladest oleks kindlasti leitud vilunud 
peokorraldajaid, kes oleks osanud toidu ja jookide hulka üsna täpselt ette 
arvestada. 

Igal juhul oli just pulmade asjatundmatu korraldus põhjuseks, miks Jeesus üldse 
asjasse segati ja miks ta - kuigi vastumeelselt - oma ema palvele reageeris. 
Maarjal pidi olema mingi põhjus pruutpaari käekäigu pärast muret tunda, kui ta 
söandas sellega oma jumalikku Poega lausa provotseerida.

Paraku vee veiniks muutmise imega segadused Kaana pulmas ei lõpe. Iisraelis oli 
nimelt kombeks, et pulmade jaoks seati ülevaataja, kes pidi selle eest hea 
seisma, et kõik toimuks vastavalt tavadele ja vastaks nõuetele, mis oli abielu 
kehtivuseks seatud. Aga kui pulmavanem veiniks saanud vett jõi, tuvastas ta 
otsekohe reeglite rikkumise. Võibolla oli reegli mõte - pakkuda alguses head ja 
pärast halvemat veini - selles, et nii anti külalistele viisakalt märku peo lõpu 
lähenemisest - põllud ja kariloomad ootasid ju inimesi tagasi tööle. Igal juhul 
oli antiikmaalima reeglitel enamasti mingi pragmaatiline tähendus. Tänu Jeesuse 
tehtud imele pääses Kaana noorpaar küll sellest häbist, et nende pulmas ei 
jätkunud veini, kuid etteheide, et nende pulmas pakuti head veini pärast 
halvemat, jäi selle abielu kohale alatiseks.

Niisiis, armsad õed ja vennad, missuguse järelduse peaksime meie sellest loost 
tegema? Et Jeesuse kohalviibimine Kaana pulmas ei olnudki abiellujatele nii 
suureks abiks kui pealiskaudsel vaatlusel võiks arvata? Võibolla oleks kõige 
parem olnud ikkagi see, kui pruutpaar ja nende sugulased oleks kogu peo algusest 
peale ise hästi organiseerinud? Sest kui inimesed end halvasti ette valmistavad, 
kuidas peaks siis Jumal reageerima? Premeerima neid laiali pea ja tegemata töö 
eest?

Igale inimesele, ja eriti kristlasele, on loomulikult väga tähtis osata rasketes 
olukordades ka Jumala armule loota. Kuid kõigepealt peame me ausalt ja 
kohusetundlikult ära tegema kõik, mis meist endist sõltub ja mida me oskame ette 
näha. "Aita iseennast, siis aitab sind ka Jumal" - see ütlus võib tunduda veidi 
julm, kuid mida vanemaks inimene saab, seda enam ta mõistab, selles peitub ka 
suur elutarkus.

Nii et kui meil peaks olema tuttavaid, kes valmistuvad pulmadeks või mõneks 
muuks suureks sündmuseks, siis olgem abiks nõu ja jõuga - ja teisest küljest, 
kui me oleme ise päevakangelased, siis osakem abi paluda mitte ainult Jumalalt, 
vaid ka oma lähedastelt. Kui aga meil on abieluprobleeme, siis ei maksa täiesti 
iseenda tekitatud segadusele otsekohe mingeid müstilisi põhjusi ja needuseid 
otsida, vaid tunnistada ausalt tehtud vigu. Nii nagu Jeesus on seda öelnud: 
"Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks 
kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta 
aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama: 
see mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!" (Lk 14,28-30). Aamen.


