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Religioon õpilase identiteedi kujundajana 
 
 

1. Usuline „seestumus“ 
 
 
Jutustaksin  alustuseks (koos kommentaaridega  ja pisukese irooniaga vürtsitatult) ühe 

rahvausundit  ja  selle  tänapäevast  analoogi  puudutava  loo,  mis  minu  meelest  päris  hästi 

illustreerib noorte suhtumist  religioossetesse inimestesse. Nimelt loetlevad rahvalikud 

religioossed lood mitmesuguseid märke, mille järgi deemonite hulka kuuluvaid olendeid ära 

tunda ja annavad nõu kuidas kurjade olenditega käituda. Tuntumad neist tunnustest on varju 

puudumine, väga karvane ihu, ebaharilik kasv, kabja jälgi jättev inimolend vms. Vahel juhtus 

aga ka nõnda, et üleloomulikel olenditel välised märgid hoopiski puudusid ning tekkinud 

kahtlustele kinnituse otsimiseks tuli nimetada Jumala, Kristuse või Neitsi Maarja nime, mis 

kurjaga seotud tegelased ebaadekvaatselt käituma ja deemonid kaduma pani. Aitas ka Meie Isa 

palve lugemine või küsimus: «Oled sa kurat või inimene?», sest deemon pidi oma nime kuuldes 

kaduma. 
 
 
Hiljuti kogesin, et analoogilisi küsimusi, mis kontrollivad inimese adekvaatsust, on käibel ka 

tänapäeval. Sattusin ühte seltskonda peamiselt loodushuviliste noortega ning kui end 

kojuminekule seadsin, ühines minuga üks seltskonna liige, kes minu teoloogiaga seotud  tausta ei 

teadnud. Kui ta koduteel minu teoloogilisest haridusest kuulis, küsis ta kiiresti (ja mulle näis, et 

kohkunult) kontrollküsimuse:  «Kui vana on Maa?» Kui ma andsin enam-vähem adekvaatse 

vastuse, 4,6 miljardit aastat, võis jutt mitmetel huvitavatel teemadel jätkuda. 
 
 
Eelnevale loole mõeldes, tundub mulle, et inimese usulist pühendumist või isegi huvi uskude 

vastu tõlgendatakse sageli omamoodi „seestumusena: peamiselt võimalusena, et religioonist 

mõjutatud isik suudab tõenäoliselt maailma vaid usulisest vaatevinklist mõista ning ilmselt ta 

loodusteaduse saavutusi ta ei tunnista. Mulle tundub, et minu kogemust kinnitavad ka Olga 

Schihalejevi doktoritöös esitatud väiteid, et usklik õpilane ei leia suuresti eelarvamuste tõttu oma 

usule koolis turvalist tuge, omavahel õpilased üldjuhul usust ei räägi, ettekujutused religioonist 

formeeruvad peamiselt agressiivsete näidete taustal ning usklikke kiputakse pigem nöökima. 
 
 
Sellises olukorras on õpilase identiteedi kujunemiseks nii ohte kui ka võimalusi. Õpilane võib 

oma vaadetesse kapselduda ning hakata end kaaslastele ja koolis õpitavale vastandama, kuid ta 

võib astuda õppeteemade ning teiste õpilastega ka loovasse dialoogi. 
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2. Kindel maailmavaade 
 
 
Kui eelnevalt vihjasin võimalusele, et õpilased võivad oma usulisi vaateid pilkamise kartuses 

varjama hakata,  siis kindla maailmavaate olemasolul  on  ka oma  tugevused.  Küllalt  sageli 

tagavad väljakujunenud usulised vaated õpilasele õppeprotsessi dialoogilisuse, mis omakorda on 

aluseks õpilase isiksuse ja identiteedi arengule. See ilmneb juba lihtsas koolitöös, kui laps õpitud 

materjali, olgu selleks siis mõne kirjandustegelase käitumine, ajaloosündmus või loodusteaduslik 

saavutus, oma maailmavaatega võrdleb. Selline protsess on omamoodi ajutreening, mille 

tulemusena võiks  inimene  hiljem  eristada erinevatest  lähtekohtadest  tulenevaid  väiteid,  teha 

vahet  küsimustel,  mida  on  ja  mida  pole  mõtet  võrrelda,  sunnib  kuulama  ka  opositsiooni 

arvamusi. 
 
 
Õppimise ajal toimuv pidev analüüs aitab hinnata ka detailide tähendust, teha vahet olulisel ja 

ebaolulisel jne. Lisaks muidugi veel religiooni ainesse programmeeritud arendav element. Uku 

Masing on  oma  artiklis  ―Piiride juurde võrrelnud  teoloogiat  matemaatikaga:  aksioomid  on 

analoogilised, mõlemas esineb lahendamatuid probleeme (võrrandeid), analoogiliselt 

paralleelsetele geomeetriatele on olemas paralleelsed teoloogiad jne. Mõlemad arendavad ka 

mõtlemist: matemaatika enam diskursiivset, teoloogia selle kõrval ka intuitiivset. 
 
 
Tänases ühiskonnas arvatakse sageli vastupidi, et arengu kindlustamiseks on kaval end 

maailmavaateliselt lõdvalt määratleda või määratlemata jätta. Samas tundub mulle 

vastuargument kaalukam: võttes omaks ühe maailmavaate (mis ei välista mingilgi määral teiste 

õppimist), ei tarvitse noorel inimesel enam kulutada energiat n-ö oma seisukohtade 

ülesehitamisele, mille tulemuseks on Eesti oludes tavaliselt lihtsustatud animismi tunnustega 

vulgaarmaterialism, mida uhkelt oma filosoofiaks nimetatakse. 
 
 
Maailmavaatelist segadust kogu Eesti kohta näitab üsna selgelt ka 2005. aasta juunis avaldatud 

Eurobaromeetri uuring, mille kohaselt usub vaid 16% Eesti elanikest, et Jumal on olemas. Samas 

usub 54% Eesti elanikest kõrgema jõu või vaimu olemasolu. Mõlema näitajaga paistame 

Euroopas silma: usume kõige vähem jumalat ja kõige rohkem vaime. 
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3. Maailma mõtestamisest 
 
 
Eelarvamused religioonide kohta ning massiline maailmavaateline määratlematus viitab 

tõenäoliselt religioosse ja filosoofilise maailma tutvustamise ning selle eksponeerimise nõrkusele 

ja ühesuunalisusele. Tegelikkuses võib nendest keskkondadest leida tohutult isiksusi, lugusid ja 

sündmusi, mis käivitaksid õpilastes sisemise ja ka omavahelise arutelu ning võiks aidata neil 

saada vabadeks, sõltumatuteks ja mitmekülgsemateks isiksusteks. Paljud õpilased pole maailma 

mõtestamisega tegelevate mõttesuundadega seni mõistlikul viisil kokku puutunud. 
 
 
Näiteid  religiooni  ajaloos  tegutsenud  märkimisväärsetest  isikutest  ja  mõttevooludest  on  aga 

palju. Olgu nendeks siis hiilgavad mõtlejad Pierre Abelard või Pierre Teilhard de Chardin ja 

nende komplitseeritud suhted kirikuga, Mahatma Gandhi vägivallatusideed, vabastusteoloogia 

kriitika igasuguse rõhumise ja ülekohtu suhtes või dalai-laama arutlused Lääne elulaadi üle. Meil 

on kindlasti aga veel küllalt oma usutegelasi ja sündmusi, keda saaks arendavateks aruteludeks 

kasutada: ristiusu saabumine Eestisse, prohvetite Järve-Jaani või Karl Reitsi sõnumid, veidi 

eksootilisemate vaadetega Vend Vahindra ja Ashin Ananda ja nende ebaselge koht meie 

usumaastikul, hümni kolmanda salmi kohasus ühiskonnas, kus puudub riigikirik, religiooni ja 

teaduse vahekord jne. Küllap oleks religioossete teemade avatud ja dialoogiline esitus pinnuks 

silmas ka ringkondadele, kus usuliste asjade kujutamisel eelistatakse vaid magusavõitu pilte 

paradiisiaiast ja piiblisündmustest või siis selle vastandina harrastatakse usuasjade karikeerimist. 

Religioosse keskkonna võlu ja selle intellektuaalne ning ühiskondlik potentsiaal on siiani suurel 

osal inimestest ja samuti ka koolielus avastamata. Üsna sarnane näib olevat olukord ka 

filosoofiaga. 
 
 
Religiooni ja filosoofia julgem sissetoomine kooliharidusse aitab näha alternatiivseid 

mõttesuundi, mis on vajalikud näiteks tolerantsuse ja analüüsioskuse arendamiseks. Sageli 

kipuvad koolides ülekaalukalt domineerima numbriliselt mõõdetavad väärtused ja näitajad: 

riigieksamite keskmised hinded, olümpiaadide tulemused, sissesaajad kõrgkoolidesse jne. 

Mõõdetamatud ja raskesti mõõdetavad väärtused, nagu näiteks õpilaste õpihuvi säilitamine või 

tolerantsuse ja altruismi  tähtsustamine, mis sageli nõuavad õpetajatelt sama suurt tööd, jäävad 

tahaplaanile. Sellisel lähenemisel on ka oma hind: lapsed, kes konkurentsis alla jäävad, löövad 

käega ja on kergesti haavatavad ning hoolimatud. Õpetajad, kes konkurentsis ei püsi, on 

närvilised. 
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Loomulikult võib nõustuda, et mõõdukas koguses konkurents on edasiviiv, kuid 

domineeriva üldprintsiibina  hakkab  see  lõhkuma  õpilastevahelisi  sidemeid  ja  

koostööd. Samas  

võib usumaailmast  leida  mitmeid  näiteid,  kus  ei  rõhutata  mitte  võitlust  vastasega,  

vaid  eelkõige võitlust iseendaga. Igal sammul konkurentsi rõhutavas maailmas võiks 

rõõmus sõnum olla seda mõjukam, mida rohkem rõhutatakse alternatiivina võitu eelkõige 

iseenda üle. 
 
 
 

Kokkuvõte 
 
 
Olen oma õpetamistöö põhiliseks eesmärgiks pidanud ühelt poolt küll üldiste teadmiste 

andmist religioonide ja filosoofia ajaloo kohta, kuid selle kõrval püüdnud õpilastele näidata 

maailma mõistmise võimaluste mitmekesisust, näiteks, et religioon on tõsiseltvõetav 

elusfäär, kus sageli kohtuvad terav intellektuaalsus ja inimlik piiratus, keerulised struktuurid 

ja lihtsusetaotlused. 
 
 
Eelkõige meeldiks mulle, et õpilased mõistaksid maailma mitte staatilisena, vaid 

arengulisena. Toomas Paul lõpetas Eesti Päevalehes (20.12.08) oma

 artikli «Inimese evolutsioon» lootustandvalt: «Teoloogile sobib, et inimese 

evolutsioon jätkub, et ta ei ole «valmis». Temast võib veel midagi saada.» Usun, et taoline 

kujund sobib päris hästi ka meie koolis oma maailmavaadet ja identiteeti kujundava noore 

inimese kohta. 

 


