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Teaduse ja religiooni suhted ja nende õpetamine on teema, mis on mitmel korral olnud eesti 

ühiskonna tähelepanu keskpunktis. Nimetud valdkond ongi mitmetahuline ja kuna see 

puudutab paljude inimeste sügavaid maailmavaatelisi veendumusi, siis ka delikaatne ning 

selle käsitlemisel usundiõpetuses peaks õpetaja üles näitama olulist taktitunnet, et õpetada 

seda tasakaalustatult ja erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt.  

 

Õpilaste taustast 

Mõningatele uuringutele tuginedes võib tõdeda, et vähemalt gümnaasiumis valitseb õpilaste 

hulgas enamasti arusaam religiooni ja teaduse vastandumisest. Kui teaduse ja religiooni puhul 

on olnud ligi 60% neid õpilasi, kes näevad nende vahel konflikti, siis konkreetsema küsimuse 

asetamise puhul, kuidas on omavahel seotud loomine ja evolutsioon, arvab ligi 90% 

õpilastest, et need vastanduvad.
1
   

Teisalt kinnitavad andmed ka õpilaste märkimisväärset teadmatust sellel teemal. Näiteks 

avaldas küsitlusfirma SaarPolli 2006. aastal ulatusliku uuringu õpilaste usulisest 

arusaamadest. Muu hulgas küsiti ka suhtumist väitesse, ristiusu seisukohad on vastuolus 

tänapäeva teadusega. Näiteks 2004. aasta sügisel vastas religiooniõpetust õppivatest õpilastest 

43,2 % ja mitteõppivatest  54,4 %, et ei oska öelda. Analoogilised olid vastused ka 2005. aasta 

kevadel, kus samale küsimusele vastas religiooniõpetust õppivatest õpilastest 43,8 % ja 

mitteõppivatest 48,9 % ei oska öelda. Õpilaste vastustest välja lugeda suurt lünka teadmistes, 

mis eriti torkab silma religiooniõpetust mitteõppinud õpilaste hulgas.
2
 

Veelgi enam, see teadmatus võib oluliselt pärssida ka õpilaste maailmavaatelist valikut. Nii 

näib, et religiooni ja teaduse suhestamise küsimused tõusevad õpilastel peamiselt bioloogia ja 

füüsika teemade puhul, mis puudutavad näiteks kosmoloogiat või evolutsiooni. Need teemad 

jõuavad kõikide õpilasteni heal ja eakohasel tasemel. Samas pole ja tõenäoliselt ei peagi 

olema ei bioloogia ega füüsika ainekavas ühtegi teemat, mis eeldaks religiooni ja teaduse 

suhete käsitlemist. Probleemiks aga on, et  religiooniõpetust õpib Eestis vaid umbes 10% 

õpilastest, teised omandavad sageli religioonist vaid karikatuurse pildi, üsna napilt on 

esindatud ka teaduse olemust selgitavad teemad ning õpilased kalduvad teadustele omasest 

metodoloogilisest materialismist tuletama ka filosoofilist materialismi. Nii jääb õpilastel 
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religiooni ja teaduse suhestamiseks reaalsete võimalustena vaid vastandamine, sest religioone 

iseloomustab nende arvates eelkõige fundamentalism ja teadust materialism.
3
 

 

Religiooni ja teaduse suhete käsitlemisest 

Eespool kirjeldatud taustast lähtuvalt on tõenäoliselt hädavajalik, et õpilastele esitatakse 

eakohane ettekujutus erinevatest variantidest, kuidas tänapäeva maailmas teadus ja religiooni 

suhteid mõistetakse. Selle aluseks sobib hästi füüsiku ja teoloogi Ian Barbouri poolt esitatud 

skeem
4
, et teaduse ja religiooni suhted esinevad tänapäeva maailmas nii konflikti, sõltumatuse 

kui ka integratsioonina. Nimetatud võimaluste selgitamiseks ja näitlikustamiseks on õpetajal 

vaja konkreetseid materjale. Neid aga ei pruugi olla sugugi lihtne leida, sest sageli on 

vastavad seisukohad esitatud õpetajate jaoks koolis kasutamiseks ebasobivas vormis. Samuti 

võib olla originaali lugemine osutuda liiga raskeks, kokkuvõtvad käsitlused ei selgita autorite 

mõtteid piisavalt jne.  

Tulles tagasi konkreetselt Barbouri skeemi juurde, siis teaduse ja religiooni konflikti kohta 

näidete leidmine on suhteliselt lihtne. On ju viimastel aastatel ka eesti keeles ilmunud mitmed 

loodusteadustest lähtuvad ateistlikud raamatud: David Mills «Ateistlik Universum», Richard 

Dawkins «Luul jumalast» ja Daniel Dennett «Darwini ohtlik idee». Samuti on lihtsasti 

leitavad mitmed fundamentalistlikust piibli tõlgendamisest lähtuvad raamatud ja materjalid, 

mis samuti religiooni ja teaduse vahel konflikti näevad. Niisuguse lähenemise heaks näiteks 

on veebilehekülg «Usk ja teadus»
5
. Hea ülevaate enamasti fundamentalistlikust 

piiblitõlgendusest lähtuvast kreatsionismist, mis oma põhilistes vormides on konfliktis 

tänapäevase teadusega, annab ka Gustav Lauringsoni artikkel «Kreatsionism ja 

kavandamine».
6
        

Kindlasti on kõige enam levinud arusaam, et teadus ja religioon vastavad erinevatele 

küsimustele, tegelevad erinevate objektidega, mistõttu nad ei puutu kokku. Sellise lähenemise 

kohta võib näiteid leida mitmetest Eesti ehk tuntuima teoloogi Toomas Pauli raamatutest,  

näiteks täiskasvanutele mõeldud leeriõpikust «Maise matka poolel teel». Analoogilist vaadet 

jagab ka Elmar Salumaa oma «Süstemaatilise teoloogia käsiraamatus» ning ka enam levinud 

kooliõpikud, näiteks Toomas Jürgensteini «Piibliõpik» või Lauha Peltola, Juha Pihkala ja 

Maunu Sinnemäki «Leeriõpik nr 4 Dogmaatika ja eetika».  

Viimase religiooni ja teaduse suhestamise võimalusena tuleks märkida nendevahelise sünteesi 

otsinguid. Siin peab märkima, et usuliste seisukohtade esitamise raamiks on ajaloos sageli 

kasutatud vastava aja filosoofiat, näiteks Aurelius Augustinus (354-430) kasutas 

uusplatonismi või Rudolf Bultmann (1884 - 1976) eksistentsialismi. Analoogiliselt on 
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kasutatud ka teadust, tuntud näited on prantsuse jesuiit Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 

1955), kes kasutas usuliste seisukohtade raamina evolutsiooniõpetust või Frank Tipler (sünd 

1947), kes kasutab selleks füüsikat. Just sellelaadset lähenemist näitlikustab hästi Kalev 

Tarkpea artikkel.  

Kindlasti ei tohiks selle suure mahu ja seal sisalduvate mõttekäikude rohkuse tõttu Kalev 

Tarkpea artiklit käsitleda tundides tervikuna või liiga suurte fragmentidena. Mõistlik on see 

jagada osadeks. Näiteks on mõeldav paluda õpilastel kodus ette valmistada mõnda nimetatud 

artiklis käsitletud usulist elementi (näiteks hing, vaim, Jumal vms) ja lasta võrrelda seda 

erinevates religioonides kasutusel olevate samade elementide käsitlustega.  

 

Kokkuvõtteks 

Usundiõpetuses on alati rõhutanud kriitilise lähenemise vajalikkust ning seetõttu tuleks ka 

Kalev Tarkpea artikli tõlgendamisel lähtuda autori sissejuhatuse tõdemusest: «Olulise 

sissejuhatava märkusena soovib autor rõhutada ka seda, et niivõrd komplitseeritud teemal 

nagu seda on religiooni ja füüsika vahekord, ei saa mitte ühtegi seisukohavõttu käsitleda 

kindla tõena». Kindlasti ei tohi artiklis esitatud lähenemist käsitleda ainuvõimalikuna,  küll 

aga näitena püüdest rääkida usulistest asjadest füüsika „keeles“ aga kutsena religiooni ja 

teaduse vahelisele dialoogile. 

 

Religioosne ja füüsikaline maailmapilt 

Kalev Tarkpea 

 

Käesolev artikkel püüab käsitleda pealkirjas formuleeritud teemat füüsikust autori suutlikkuse 

piirides. Autor ei ole kompetentne usundiõpetuses, kuid ta ka ei eelda lugejalt kaasaegse 

füüsika valdamist. Samas on autor huvitatud gümnaasiumi usundiõpetuse ja füüsika 

konstruktiivsest dialoogist. Seda nii füüsika ainekava töörühma juhina
7
 kui ka arvestades 

autori isikliku maailmapildi religioossust, mida ta pole Tartu Ülikooli paljude erialade 

alusaine Füüsikaline maailmapilt
8
 põhiõppejõuna kunagi varjanud. Autori teadmised 

idamaiste religioonide kohta on üpris pinnapealsed, mistõttu religiooni temaatikat käsitletakse 

eelkõige kristlikust aspektist. Olulise sissejuhatava märkusena soovib autor rõhutada ka seda, 

et niivõrd komplitseeritud teemal nagu seda on religiooni ja füüsika vahekord, ei saa mitte 

ühtegi seisukohavõttu käsitleda kindla tõena. Artiklis püütakse anda ülevaade füüsikalisest ja 

religioossest maailmapildist ja ärgitada lugejat looma isiklikku kontseptsiooni religiooni ja 

loodusteaduse suhetest.  
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Maailmapildiks on kombeks nimetada maailmavaateliste teadmiste süsteemi, mille abil 

inimene tunnetab ümbritsevat maailma ja suhestab end sellega
9
. Kui inimindiviid kasutab 

iseenda kohta mõistet mina, siis maailma moodustab kõik tema mina piirist väljapoole jääv 

ehk mitte-mina. Vastavalt omab sõna maailm väga palju tähendusi. Käesolevas artiklis 

nimetatakse maailmaks kogu seda mittementaalset reaalsust, mis ümbritseb inimest kui 

indiviidi. Seega jäävad vaatluse alt välja inimese mõttemaailm, tundemaailm ja muud sellised 

maailmad. Maailmapilt on süstematiseeritud info, mida indiviid maailma kohta omab. Selle 

info saamise füüsikaliste meetodite või mastaapse piiramatuse rõhutamisel kasutatakse sageli 

maailmaga samas tähenduses mõistet Universum. Pole midagi füüsikaliselt uuritavat, mis 

jääks väljapoole Universumit. Kerge on märgata, et Universumis esineb tasemeline 

struktureeritus. Igal kindlal struktuuritasemel toimuvaid nähtusi võib seletada sellel tasemel 

oluliste füüsikaseaduste abil ja see ei sõltu kuigivõrd teistele struktuuritasemetele 

iseloomulikest nähtustest. Näiteks seletavad Newtoni seadused ja gravitatsiooniseadus väga 

hästi Päikesesüsteemi komponentide liikumist ning seejuures pole üldse oluline 

elektromagnetjõud, mis makrokehi planeetidel atomaarsel tasemel koos hoiab. Maailma 

tasemelise struktureerituse ja mitmekesisuse rõhutamisel kasutatakse maailma kohta mõistet 

loodus. Erinevad loodusteadused tegelevad looduse erinevate struktuuritasemetega. Füüsika 

opereerib kõigil struktuuritasemetel alates alusosakestest kuni Universumini tervikuna, kuid 

delegeerib probleemi sageli mõnele teisele loodusteadusele, mille uurimismeetodid on antud 

tasemel sobivamad.  

 

Füüsika on loodusteadus, mis uurib valdavalt täppisteaduslike meetoditega looduse (või 

loodu) põhivormide liikumist ja vastastikmõjusid. Füüsika käsitleb looduse kõige üldisemaid 

nähtusi ja seaduspärasusi ehk füüsikalisi objekte. Vahemärkusena: objekt on ese, nähtus või 

kujutlus, millele meie tegevus on parajasti suunatud. Füüsika eesmärgiks on välja selgitada 

looduses toimivad üldised põhjuslikud seosed. Füüsika kujundab füüsikaliste objektide üldisi 

mudeleid. Loodus on väga mitmekesine, mistõttu uuritava objekti kõigi omaduste samaaegne 

arvestamine on üldjuhul võimatu ja sageli ka mittevajalik. Füüsikaline mudel rõhutab 

loodusobjekti neid omadusi, mis on antud kontekstis olulised. Füüsika kasutab spetsiifilist 

keelt, milles esinevad väga kindla tähendusega sõnad ning märgid – füüsikalised suurused, 

nende mõõtühikud ja nii suuruste kui mõõtühikute tähised. Füüsika valemid on füüsikaliste 

suuruste omavahelise seose kohta kehtivad laused, mis on kirja pandud tähiste abil. On oluline 

mõista, et füüsikalised suurused ning mõõtühikud on samuti looduse mudelid. Kui me näiteks 

mõõdame koolilaua pikkust, siis ei huvita meid parajasti laua laius või kõrgus, rääkimata 

lauapinna värvusest või materjalist. Nii saame füüsika ühe lihtsaima mudelina füüsikalise 

suuruse nimega pikkus, aga põhimõtteliselt samamoodi ka teised füüsikalised suurused
10

.  
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Füüsikaline maailmapilt on inimühiskonna arengu mingile kindlale perioodile iseloomulik 

ettekujutus maailma (looduse) koostisosadest ja nendevahelistest seostest kui füüsikalistest 

objektidest. Füüsikaline maailmapilt on kontekstuaalne tervik, millesse uued teadmised kas 

sobituvad või siis sunnivad maailmapilti muutma. Viimane tähelepanek kehtib muide nii 

üksiku indiviidi kui ka terve inimühiskonna kohta. Veidi etteruttavalt olgu öeldud, et kui me 

peaksime kaasaegse füüsikalise maailmapildi kokku võtma vaid ühteainsasse lausesse, siis 

oleks see lause järgmine: Kõik koosneb ainest ja väljast. Aine ja väli on kaks põhimõtteliselt 

erinevalt käituvat füüsikalise maailma alget. Mõlemal on olemas vähimad, antud teadmiste 

tasemel jagamatud osakesed, mida aine puhul nimetatakse fundamentaal- ehk alusosakesteks 

ja välja puhul kvantideks. Viimane väide on tuntud kui atomistlik printsiip (kr. atomos – 

jagamatu). Aine ja välja kõige suuremaks erinevuseks on see, et aja ning ruumi mõisted, mida 

füüsika laialdaselt kasutab, on rakendatavad vaid ainele. Kuna kehad koosnevad eelkõige 

ainest, siis ei saa üht keha enam paigutada sinna, kus teine on juba ees. Aineosakestel on 

olemas personaalne ruum. Selles seisnebki aineosakeste jaoks kehtiv, kuid väljaosakeste 

puhul mittekehtiv tõrjutusprintsiip, mis on teaduskirjanduses tuntud ka Pauli printsiibina. 

Möödaminnes oleme toonud kaks näidet füüsika üldprintsiipide kohta. Füüsikalised 

printsiibid on looduse kohta kehtivad kõige üldisemad tõdemused, millest erandeid pole. 

Tõrjutusprintsiibi mittekehtivus välja puhul on printsiibi koostisosa, mitte erand printsiibist.  

Väga levinud on väärarvamus, et üksiku indiviidi tasandil loodav füüsikaline maailmapilt 

peab olema objektiivne ehk sõltumatu piirangutest, mis rakenduvad konkreetsele subjektile. 

Rangelt võttes kujundab iga vaatleja maailmast spetsiifilise pildi ning relatiivsusprintsiibi 

kohaselt pole mitte ükski vaatleja eelistatud. Vaatleja on subjekt, kes kogub ja töötleb infot 

maailma kohta. Vaatlejat võib defineerida mitmeti, aga soovitav on seda teha tunnuste kaudu, 

mis ühel vaatlejal olema peavad. Vaatleja tunnusteks on tahe (valikuvabaduse olemasolu), 

võime saada aistinguid (võtta maailmast vastu infot), mälu (võime kasutada salvestatud 

infot) ja mõistus (võime konstrueerida olemasolevast infost süllogisme, tehes nii tõeseid 

järeldusi maailma kohta ilma vastavat aistingut saamata). Relatiivsusprintsiibi juurde tagasi 

tulles märgime, et kui kaks vaatlejat on erinevates tingimustes, siis nad saavad erinevaid 

aistinguid, mistõttu füüsikaline reaalsus on nende jaoks erinev. Maailm mitte ei tundu neile 

erinevana, vaid see ongi erinev. Rääkides ühiskonna füüsikalisest maailmapildist tervikuna, 

peame silmas paljude vaatlejate maailmapiltide ühisosa, mis sisaldab juba üldistusi kõnealuste 

erinevuste loomuse ja päritolu kohta. Antud näites on selleks ühisosaks relativistlik füüsika 

kui spetsiifiline füüsikateooria. Relativistlik füüsika on absoluutkiiruse printsiibist lähtuv aja 

ja ruumi käsitlus. Absoluutkiiruse printsiip väidab, et puhtväljalised (ilma seisumassita) 

objektid liiguvad kõigi aineliste vaatlejate jaoks ühesuguse kiirusega (absoluutkiirusega c = 

299 792 458 m/s), sõltumata nende vaatlejate omavahelisest liikumisest. Väga lühidalt: välja 

liikumine aine suhtes on absoluutne, aineliste objektide omavaheline liikumine on aga 

suhteline. Olgu lisatud, et õpikutes nimetatakse absoluutkiirust enamasti valguse kiiruseks 

vaakumis. Seda seetõttu, et valgus on inimlikult kõige sobivam näide absoluutkiirusega 



liikuva objekti kohta. Absoluutkiiruse printsiip väljendab ka tõdemust, et aeg ja ruum on vaid 

ainelise vaatleja mõttekonstruktsioonid. Ruum on vaatleja kujutlus, mis tekib kehade 

mõõtmete omavahelisel võrdlemisel. Aeg on vaatleja kujutlus, mis tekib liikumiste 

võrdlemisel. Ruumi ja aega objektiivselt olemas ei ole. Neil mõistetel on mõtet vaid sedavõrd, 

kuivõrd on olemas kehad ja need kehad liiguvad.  

Peaksime nüüd uurima füüsikalist käsitlust aistingulise info saamise kohta vaatleja poolt. 

Füüsikas tavatsetakse nimetada sündmuseks ükskõik mida, mis toimub maailmas kindlal ajal 

ja kindlas kohas, st iga sündmus omab kindlaid aegruumilisi koordinaate. Lihtsaimad näited 

sündmustest on terava heli tekkimine noa või kahvli kukkumisel põrandale või siis välklambi 

sähvatus. Signaaliks nimetatakse sündmust kirjeldava info jõudmist vaatleja närviraku ehk 

retseptorini mingi füüsikalise nähtuse vahendusel, milleks antud näidetes on kas mehaaniline 

helilaine või elektromagnetiline valguslaine. Seda protsessi võivad komplitseerida signaali 

moonutavad sündmused, näiteks valguslainete levikusuuna muutumine kahe keskkonna 

lahutuspinnal, mille tulemusena veeklaasis paiknev lusikas näib vaatlejale pooleksmurtuna. 

Reeglina ei suuda vaatleja vaid aistingute abil tuvastada signaali moonutava sündmuse 

esinemist. Ta on sunnitud rakendama ka mälu ning mõistust. Vastav info läheb retseptorist 

närvirakkude erilise elektrilise seisundi levimise teel ajuni, kus tekib sündmust peegeldav 

aisting. Erinevatest meeleorganitest pärinevate aistingute põhjal tekib ajus sündmusest või 

sündmuste ahelast terviklik taju. Seejärel kasutab aju mälus säilitatavaid varasemaid 

sellelaadseid aistinguid ja tajusid, rakendab mõistust ning lõpptulemusena tekib maailma 

sündmusest või objektist terviklik kujutlus ehk visioon. Füüsika koosneb eri indiviidide poolt 

tekitatud ja omavahel kooskõlastatud visioonidest. Füüsika on looduse peegeldus vaatleja 

visioonides. See on vist ka lühim võimalik füüsika definitsioon.  

Järgnevalt nendime, et visioone võib olla mitmesuguseid. Kui vaatlejal on primaarseid ehk 

otseselt aistingutest tulenevaid visioone tekitatud piisavalt palju, siis asub ta mälu ja mõistust 

appi võttes konstrueerima sekundaarseid visioone, millega seonduvaid aistinguid ta veel pole 

saanud, aga mis süllogistlikult tulenevad primaarvisioonidest. Loodusteadusliku 

uurimismeetodi kirjeldamisel nimetatakse sellist tegevust hüpoteesi loomiseks. Vaatlejal on 

sageli võimalik hüpoteesi kontrollida. Ta asub maailma kindlaviisiliselt mõjutama, 

eesmärgiga esile kutsuda uuritavale sekundaarvisioonile vastav sündmus. Seda nimetatakse 

katseks ehk eksperimendiks. Kui vaatleja nüüd tõepoolest saab piisavalt täpselt sama 

komplekti aistinguid, mille tekkimist ta prognoosis, siis teeb vaatleja järelduse, et kõnealune 

sündmus maailmas tõepoolest toimus ja hüpotees on saanud eksperimentaalse kinnituse. 

Paraku jääb ”piisava täpsuse” kriteerium füüsika ja mistahes muu katselise loodusteaduse 

igaveseks probleemiks. Ühe eksperimendi positiivne või negatiivne tulemus ei tõesta veel 

midagi, kuna iialgi ei saa välistada viga süllogistlikus ahelas. Alles paljude erinevate uurijate 

poolt maailma eri paigus saadud ühesugune eksperimentaalne tulemus muutub pikapeale 

usaldusväärseks eksperimentaalseks faktiks, millele tuginedes on mõtet koostada suuri, veel 

aistingulise aluseta visioonide süsteeme ehk füüsikalisi teooriaid.  



Esineb ka olukordi, kus eksperiment pole võimalik, sest vaatleja ei saa uuritavat 

loodusnähtust mõjutada. Näiteks ei saa me mõjutada kaugetel taevakehadel toimuvaid 

protsesse. Me saame neid vaid sihipäraselt vaadelda. Kuid sihipärase vaatluse positiivse 

tulemuse tõestuslik jõud ei jää alla eksperimendi omale. Näitena võib esile tuua planeet 

Neptuuni avastamise taevasfääri just selles piirkonnas, kus uus planeet gravitatsiooniseadusel 

põhinevate arvutuste põhjal paiknema pidi. Märkigem veel, et kaasajal on loodusteadusliku 

meetodi tähtsaks osaks ka eksperimendile järgnev andmetöötlus. Seega võime 

loodusteadusliku meetodi kirjelduse kokku võtta jadaga: vaatlus – hüpotees – eksperiment 

(või sihipärane vaatlus) – andmetöötlus – järeldus – hüpoteesi täpsustamine – uus eksperiment 

ja nii ikka edasi.  

Sageli öeldakse, et füüsika kirjeldab, seletab ja ennustab loodusnähtusi. Füüsikaline kirjeldus 

annab omavahelises seoses ning füüsika keelt kasutades edasi loodusnähtuse iseloomulikke 

jooni (vastab küsimusele kuidas?). Loodusnähtuse seletus annab infot selle kohta, kuidas 

uuritav nähtus tuleneb üldisemast või sügavamal struktuuritasemel kehtivast seaduspärasusest 

(vastab küsimusele miks?). Seletus on enamasti viide põhjuslikule seosele. Ennustamine on 

hilisemat aistingulist kinnitust leidev väide loodusnähtuse toimumise kohta tulevikus. Ka 

täidemineva ennustamise aluseks on põhjuslike seoste tunnetamine. Kahte sündmust võib 

füüsikas põhjuslikult seotuteks nimetada siis, kui vaatleja suudab neile sündmustele 

vastavate visioonide vahel luua süllogistliku seose. Reduktiivseks ehk ruumiliseks 

nimetatakse sellist põhjuslikkust, mille korral põhjuslikult seotud sündmused on korraga 

vaadeldavad. Ruumiline põhjuslikkus avaldub ühe füüsikalise objekti koosnemises teistest 

objektidest. Näiteks kui liivahunnik koosneb liivateradest, siis on liivaterade olemasolu liiva-

hunniku olemasolu põhjuseks. Kronoloogiliseks ehk ajaliseks nimetatakse sellist 

põhjuslikkust, mille korral põhjuslikult seotud sündmused ei ole korraga vaadeldavad. Ajaline 

põhjuslikkus avaldub ühe sündmuse järgnevuses teisele. Kui sündmus 1 (ehk põhjus) on 

raamatu paiknemine laua kohal õhus ja raskusjõu mõjumine talle, siis raamatu jõudmine laua 

pinnale oleks sündmus 2 (ehk tagajärg). Ajalise põhjuslikkuse uurimine ning aja mõiste 

kujundamine üldse saavad võimalikuks tänu sellele, et vaatlejal on olemas mälu.  

Põhjuslikkuse avaldumise vormi määrab varjatud parameeter. Varjatud parameeter on 

väike, esmalähenduses märkamatu täiendav põhjus. Varjatud parameetri mõiste väljendab 

tõdemust, et põhjuse täpne kordamine pole tegelikult võimalik. Varjatud parameeter kui 

füüsikaline suurus on see suurus, mille väärtus loetakse esmalähenduses nulliks, kuid mis 

tegelikult null ei ole.  Lihtne näide varjatud parameetri kohta on pliiatsi ja vertikaali vaheline 

nurk katses panna pliiats teraviku peale püsti seisma. Me teame, et pliiats ei jää seisma, kuid 

me ei oska prognoosida, kuhupoole pliiats ümber kukub. Klassikalisele füüsikale omane 

fatalistlik ehk ainult üht võimalikku tagajärge eeldav põhjuslikkusekäsitlus ignoreerib 

varjatud parameetrit. Kui klassikaline mehaanika välja arenes, siis asusid mitmed tolleaegsed 

füüsikud propageerima determinismi – mõtteviisi, mille kohaselt kõik maailmas toimuvad 

sündmused on põhjuslikult ette määratud. See aga on vastuolus inimeste igapäevase 



kogemusega vaba tahte olemasolu kohta. Eesti füüsik Undo Uus on seda vastuolu detailselt 

analüüsinud
11

, püüdes vaba tahet seostada varjatud parameetriga ning otsides vaba tahte 

põhjuseid maailma seni füüsikaliselt tunnetamata süvastruktuuridest. Selliste arutlustega on 

küll võimalik üpris veenvalt näidata primitiivse materialistliku maailmavaate 

paikapidamatust, kuid need ei vii sugugi alati välja religioosse maailmapildi omaksvõtmiseni.  

Oleme sealmaal, et puudutada veidi füüsikalise maailmapildi ajaloolist arengut. Selleks 

vaatleme esmalt dualismiprintsiipi ja määramatuse printsiipi, mis etendavad tähtsat rolli 

kaasaegses füüsikas. Dualismiprintsiip väidab, et nii aine kui välja algosakestel on nii laine- 

kui ka osakese-omadused. Laineomadused tulevad ilmsiks osakeste liikumisel. Väljaosakeste 

korral seisneb laine vastava välja võnkumiste levikus. Aineosakestega kaasnev laine on 

leiulaine. Suuruseks, mis muutub selles laines, on tõenäosus osakeste leidumiseks vastavas 

ruumiosas. Määramatuse printsiip väidab, et fatalistlikke protsesse tegelikkuses ei ole ning 

mitte ükski sündmus pole täiesti kindel ega ka täiesti võimatu. Kõik sündmused toimuvad 

mingi tõenäosusega, mis võimatuks peetaval sündmusel on aga tühiselt väike. Võib ka öelda, 

et füüsikalise mikroobjekti olevik ja tulevik ei saa põhimõtteliselt olla üheaegselt määratud. 

Kui me teame täpselt, kus objekt asub praegu, siis me ei oska absoluutselt prognoosida tema 

käitumist tulevikus. Kui objekti tulevane käitumine on täielikult ettearvatav, siis me ei tea 

mitte midagi objekti praegusest asukohast. Aineosakeste laineomadused ja tõenäosuslik 

käitumine on omavahel tihedasti seotud ning tulevad katseliselt esile vaid siis, kui objektide 

mõõtmed on alla ühe mikromeetri ehk miljondiku meetri.  

Füüsikalise maailmapildi arenguga haakub ka reduktsionismi ja holismi dilemma
12

. 

Reduktsionism on lähenemisviis, mis taandab terviku osadeks ja püüab mõista tervikut osade 

parema tundmaõppimise kaudu. Reduktsionism eelistab uurida maailma lokaalselt ehk mingis 

väljavalitud kohas, vaatleb primaarsena objekti ennast ning sekundaarsena objekti seoseid 

teiste objektidega. Klassikalise füüsika reduktsionistlikkus andis hea aluse uusajal Euroopas 

toimunud tööstuslikuks pöördeks. Samas aga viis maailma käsitlemine suure fatalistliku 

masinavärgina, loodusteadlased väideteni eluslooduse ning inimkeha samalaadse 

funktsioneerimise kohta. Paljude inimeste naiivne usk nende väidete kehtivusse pärsib veel 

tänapäevalgi loodusteaduse ja religiooni viljakat dialoogi. Holism on lähenemisviis, mis ei 

kiirusta tervikut osadeks taandama ning püüab mõista tervikut selles toimivate seoste 

tundmaõppimise kaudu. Holism uurib maailma võimalikult mittelokaalselt. Holism arvestab 

kõikvõimalikke arenguteid ja püüab hinnata nende realiseerumise tõenäosusi, vaatleb 

primaarsena objekti seoseid teiste objektidega ja sekundaarsena objekti ennast. Viimastel 

aastakümnetel kvantfüüsikas saadud tulemuste kohaselt võivad samasse kvantsüsteemi 

kuuluvad mikroosakesed jääda omavahel põhjuslikult seotuteks hoolimata suurtest kaugustest 
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nende vahel. See kinnitab maailma holistlikkust ja on ühtlasi inspireerinud mitmeid füüsikuid 

leidma seoseid idamaiste religioonide ja kaasaegse füüsika vahel
13

.  

Asume nüüd füüsikaliselt käsitlema religiooni valdkonda kuuluvaid mõisteid Jumal, hing, 

vaim, prohvetid, ilmutused jms. Siinkohal oleks sobiv üle korrata juba sissejuhatuses kõlanud 

mõte, et  tegemist on väga komplitseeritud teemaga, kus ei saa mitte ühtegi seisukohavõttu 

käsitleda kindla tõena. Küll aga ärgitatakse lugejat looma isiklikku kontseptsiooni religiooni 

ja loodusteaduse suhetest.  

Paljudes inimestes kutsub füüsikalise ja religioosse maailmapildi harmoonia esile 

üllatustunde, mille põhjused on eelkõige ajaloolist laadi. Keskaegses Euroopas oli religioosne 

maailmapilt selle katoliiklikus variatsioonis muudetud üldkehtivaks normiks. Uusaegne 

vabamõtlemine tugines paljus loodusteaduste, eelkõige mehaanika kui füüsika kõige varem 

formeerunud haru  tulemustele. Evolutsiooniteooria ja fossiilide uurimine, mis 19. sajandil 

seadsid kahtluse alla piiblilise ettekujutuse maailma ja inimese loomisest, said 20. sajandi 

füüsikalt olulise lisatoe radioaktiivse dateerimise meetodi näol. Tundus, et just füüsika on 

lõplikult ümber lükanud religioossed kujutelmad (”ajanud Jumala maailmapildist välja”). 

Sellest tulenevalt tõlgendatakse Jumalasse uskumist sageli füüsika reetmisena. Tegelikult on 

suurimad uusaegsed füüsikud olnud sügavalt religioossed inimesed. Mehaanikateaduse looja 

Isaac Newton tegeles oma viimasel kahekümnel eluaastal ainult teoloogiliste probleemidega. 

Elektromagnetismi suurmees Michael Faraday oli omal käel Piiblit uuriva kristliku usulahu 

sandemanlaste kogudusevanemaks
14

. 20. sajandi suurte füüsikute hulgas on üpris võrdselt 

olnud nii ateiste (Marie Curie, Paul Dirac, Enrico Fermi, Stephen Hawking, Steven Weinberg) 

kui ka erineval määral religioosseid inimesi (Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Nikola 

Tesla, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg), mistõttu pole mingit alust seostada omavahel 

füüsikat ja Jumala eitamist. Religioosseid füüsikuid võib küll omakorda jagada isikustatud 

Jumala kontseptsiooni pooldajateks ning vastasteks. Näiteks Einsteini üldtuntud kalduvus 

eitada isikustatud Jumalat tulenes kindlasti tema põlgusest mistahes autoriteetide suhtes
15

.  

Igaüks, kes end vähegi loeb loodusteadlaseks, peab nõustuma väitega, et inimene (vaatleja) 

koosneb ka ise füüsikalistest objektidest (aine ja välja osakestest) ning infost nende objektide 

paigutuse ja omavahelise vastastikmõju viiside kohta. See tundub olevat nii alusosakestest kui 

kvantidest koguni tunduvalt kõrgemal struktuuritasandil. Süsiniku, vesiniku ja hapniku 

aatomid, millest koosnevad meie kõigi kehad, ei erine mitte millegi poolest samade 

elementide aatomitest, mis kuuluvad ülejäänud maailma. Seega on aatomid küll vajalikud 

meie kehade eksistentsiks, kuid meie identiteedi või mina määrab mingi eriline struktureeriv 

info. Inimkeha struktureeriva info põhiliike nimetatakse religioossetes tekstides hingeks ja 

vaimuks. 
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Hing on inimeses sisalduva info osa, mis on omane kõigile indiviididele ja laiemas 

tähenduses koguni kõigile elusolenditele. Hinge olemasolu tähendab osalemist ainevahetuses 

omaette subjektina (tähendab hingamist – siit ka nimetus). Hing on liigi-info. Seega on hing 

kui elujõud olemas ka loomadel. Vaim on inimeses sisalduva info see osa, mis on omane vaid 

antud indiviidile ning määrab tema mina-tunnetuse. Vaimu olemasolust tulenebki õigupoolest 

indiviidi vajadus maailmapildi järele. Samas on maailmapilt inimvaimu osa. Vaim on 

indiviidi-info. Siinkohal tuleb kohe rõhutada, et mõistete hing ja vaim selline määratlus on 

piibliline ja on kõige jõulisemalt formuleeritud ehk Iiobi raamatus 12.9-10, aga punase niidina 

kogu Pühakirja läbiv (1.Mo.2.7, Ii.34.14-15, Kg.3.19, Kg.12.7, Hs.37.5-6, Lk.8.55, Lk.23.46). 

Mistahes maailmapildi aluseks on vaatleja usk sellesse, et tema poolt maailmapildi loomisel 

kasutatav meetod on usaldusväärne. Mõistet usk kasutame siin tunduvalt laiemas tähenduses 

kui lihtne viitamine religioossusele. Vastav usu definitsioon esineb kõige selgemini 

eestikeelse vana piiblitõlke Pauluse kirjas heebrealastele 11.1: Usk on kindel usaldus selle 

vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Füüsikalise (loodusteadusliku) 

maailmapildi aluseks on usk ülalpool kirjeldatud loodusteaduslikku meetodisse, võimalusse 

eksperimentaalselt või sihipärase vaatluse teel kontrollida maailmapildi koosseisu kuuluvaid 

väiteid. Mütoloogilise maailmapildi aluseks on usk autoriteetidesse. Pildi konstrueerimisel 

loetakse tõsikindlaks infoks kas pärimuslikud uskumused või siis mõnede antud valdkonnas 

kõigutamatult autoriteetsete indiviidide väited, neid eksperimentaalselt või vaatluslikult 

lõpuni kontrollimata. Selliste väidete mingil määral kooskõlaline süsteem moodustabki 

müüdi. Kõigi religioossete konfessioonide õpetused sisaldavad müüte. Vastavate 

autoriteetidena esinevad konfessiooni loomisel olulist osa etendanud isikud, kelle väited 

mütologiseeritakse. Kuid mütoloogiat leidub ka füüsikas. Näiteks mütologiseeriti pea 

kahesajaks aastaks Newtoni käsitlus absoluutsest ajast ja ruumist – väide, et aeg ja ruum on 

objektiivselt olemas ja nad on ühesugused kõigi vaatlejate jaoks. Mütoloogiline ja 

loodusteaduslik maailmapilt ilmselgelt välistavad teineteist, kuna pole ju võimalik 

samaaegselt õigeks lugeda mingi autoriteedi väidet ja selle väitega vastuolus olevat 

eksperimentaalset fakti.  

Religioosse maailmapildi aluseks on usk sellesse, et maailma mitmekesisus ning korrapära 

tulenevad inimesest kõrgemal seisvast tahtelisest infoallikast. Seda maailma struktureerivaid 

programme käivitanud ja kontrollivat infoallikat nimetatakse religioossetes tekstides 

Jumalaks. Ateistliku maailmapildi aluseks on usk sellesse, et maailma mitmekesisuse ja 

korrapära taga ei ole keskset tahtelist infoallikat ning suure tõenäosusega on maailma 

struktureerivad programmid isetekkelised. Sellises skeemis välistavad teineteist religioosne ja 

ateistlik maailmapilt. Samas kumbki neist ei välista loodusteaduslikku ega mütoloogilist 

maailmapilti. Mõistagi on ülaltoodud käsitlus lihtsustatud ja vajab täpsustusi. Kõigepealt 

määratlevad väga paljud inimesed end religioossuse-ateistlikkuse skaalal skeptikutena, kes 

suhtuvad kriitiliselt mistahes väidetesse, või agnostikutena, kes ei pea maailma üldse 

tunnetatavaks. Religioossed deistid usuvad maailma loonud Jumalat, kuid eitavad Jumala 



kontrollivat rolli. Teistid seevastu usuvad ka Jumala pidevat sekkumist maailma toimimisse, 

millest tuleneb võimalus pöörduda palvetes Jumala poole. Palvetamisele annab ju mõtte vaid 

usk, et Jumal võtab palveid kuulda. Kui seame religioossuse definitsioonis kesksele kohale 

palve, siis peame nimetama religioosseks inimest, kes usub temast kõrgema infoallika poole 

saadetud palve jõusse. Ateistiks peaksime siis nimetama inimest, kes eitab temast kõrgemaid 

ja tema käekäiku mõjutada võivaid subjektseid infostruktuure, mõistagi pidades ka nende 

poole palvetamist mõttetuseks.  

Uurides religiooni ja füüsika võimalikke seoseid, peame kõigepealt nentima, et neile on 

raske rakendada samu kriteeriume
16

. Füüsika ja teised loodusteadused tegelevad vaid 

ebaisikulise, kõigile vaatlejatele ühtemoodi kättesaadava infoga. Religioossed elamused on 

aga enamasti individuaalsed. Siiski pole kohane väita, et füüsika opereerib ainult faktide ning 

teoloogia ainult arvamustega. Mõlemad püüavad kirjeldada ja seletada, mõlematel on olemas 

kindlalt fikseeritud uurimisobjekt – teoloogial Pühakiri, füüsikal Looduse kiri. Religioosse 

teadlase jaoks on nende kirjade autor üks ja seesama, mis peaks hõlbustama mõistmist. 

Piibelliku arusaama kohaselt on loodus reaalne ja hea, kuid ei sisalda  otseselt Jumalat. 

Seetõttu on inimestel lubatud loodusega julgesti eksperimenteerida. Samas on loodus 

muistsetes kultuurides ja ka mitmetes idamaistes religioonides Jumala otsene avaldumisvorm, 

mida tuleb säilitada puutumatuna. See asjaolu võib olla põhjustanud loodusteaduste kiiremat 

arengut just Lääne-Euroopas. 

Mis puudutab väidete eksperimentaalset kontrolli, siis kaasaegne teoreetiline füüsika sisaldab 

hulgaliselt konstruktsioone, mis kvalifitseeruvad teaduseks, hoolimata sellest, et nende 

eksperimentaalne kontrollimine pole tänapäeval tehniliselt võimalik. Rõhutame veel, et 

inimese religioossuse tekkimisel ja süvenemisel mängivad väga olulist rolli emotsioonid, 

eelkõige Jumala armastuse tunnetamine. Jumala olemasolu ei saa tõestada ega ka ümber 

lükata loodusteaduslike meetoditega. Religioosne loodusteadlane peab visioonide tasandil 

Jumala olemasolu kõigest äärmiselt tõenäoliseks, kuid lõpliku kinnituse oma usule saab ta 

emotsionaalses sfääris. Kuna aga ka tunded formeeruvad ju inimese ajus, siis on viimastel 

aastakümnetel hakanud arenema uus teadusharu neuroteoloogia, mis seab oma eesmärgiks 

religioosse emotsiooni tekkega seotud piirkondade määratlemise inimajus
17

.  

Üks nii füüsikale kui religioonile oluline küsimus on ettemääratuse probleem. Ettemääratus 

on mingi sündmuse kindel esinemine tulevikus, sõltumata teistest sündmustest, mis 

põhjustena esinedes võiksid antud sündmuse kui tagajärje võimatuks muuta. Praeguses 

füüsikalises maailmapildis sisaldub see teema määramatuse printsiibis. Religioosses käsitluses 

esineb ettemääratus kui Jumala tahteakti tulemus. Info ettemääratuse kohta on reeglina 

ilmutuslik info. See on info, mille omaja on kindlalt veendunud info tõesuses, kuid ei oska 
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selgitada, millisest ja mil viisil töödeldud aistingust see pärineb. Võime saada vähemalt 

osaliselt aistingulist kinnitust leidvaid ilmutusi on suhteliselt vähestel indiviididel. Isikuid, kel 

vastavad võimed on tugevad, nimetatakse meediumideks või prohvetiteks. Inimesed, kellel 

puudub isiklik ilmutusealane kogemus, kalduvad eitama ilmutuse võimalikkust. Täpsemalt – 

nad usuvad, et ilmutusi ei ole olemas. Füüsika üldiselt ei tegele ilmutusliku infoga, sest see ei 

allu eksperimentaalsele kontrollile. Hüpoteetiline füüsikaline seletus ilmutustele on viitamine 

looduse sellistele võimalikele struktuursetele tasanditele, mida me veel ei tunne või siis 

aegruumis meie jaoks kättesaamatutele mõõtmetele.  

 

Vaatleme nüüd ka maailma loomise, Suure Paugu ja antroopsusprintsiibi temaatikat. Alates 

Aristotelesest kuni 20. sajandi alguseni käibis natuurfilosoofias ja loodusteadustes seisukoht, 

et maailmal pole ajas algust ega lõppu. Punanihe kaugetelt galaktikatelt pärineva valguse 

spektris aga näitab, et galaktikad eemalduvad meist seda kiiremini, mida kaugemal nad on. 

Universumi paisumist kinnitab ka kogu maailmaruumi täitev taustkiirgus. See pärineb 

ligikaudu 13,7 miljardit aastat tagasi toimunud ürgplahvatusest, mida nimetatakse Suureks 

Pauguks ja millest sai alguse meie Universum. Suure Paugu algtingimused on aga täpselt 

sellised, et saaks tekkida maailm, milles on mõistuslik elu. Kõigepealt on Universum just elu 

evolutsiooniks vajalikul määral stabiilne. Liiga stabiilses süsteemis ei saaks üldse tekkida 

midagi uut, liiga juhuslikus süsteemis see uus aga ei säiliks. Nelja põhilise vastastikmõju 

omavaheline suhe on täpselt selline, mida on vaja süsinikupõhise elu tekkeks. Kui nõrk mõju 

oleks tegelikust veidi nõrgem, siis põleks tähtedes mitte vesinik, vaid heelium. See aga 

tähendaks tähtede liiga lühikest eluiga. Kui nõrk mõju oleks veidi tugevam, siis ei saaks 

toimuda supernoovade plahvatusi, mis paiskavad maailmaruumi laiali tähtedes sünteesitud 

raskemad elemendid. Ka elektromagnetilise ja gravitatsioonilise mõju vahekord on täpselt 

selline, mis tagab tähtede põlemise piisavalt pika aja jooksul. Kogu see Universumi imeline 

täppishäälestus, millest siin sai toodud vaid üksikuid näiteid, on võimaldanud sõnastada 

antroopsusprintsiibi: maailmal on just sellised omadused, et temas saaks eksisteerida 

inimene kui vaatleja. Ateistlikult tõlgendatakse antroopsusprintsiipi eelkõige multiversumi 

teooria abil, mille kohaselt on olemas väga palju erinevaid universumeid ja meile sobimatute 

kohta me ei tea midagi, sest neis meid ju pole. Antroopsusprintsiibi religioosses variandis on 

maailm just selline põhjusel, et Jumal tegi maailma inimeste jaoks
18

. 

Kristlikul loodusteadlasel tekib Suure Paugu teooria põhjal loomulikult kiusatus asuda otsima 

kokkulangevusi füüsikalise kosmoloogia ning Piibli loomisloo esimese osa (1Mo 1:1 – 2:4) 

vahel, hoolimata asjaolust, et teoloogid seda üldiselt ei soovita
19

. Pole põhjust kahelda selles, 

et loomisloo sõnad on mitmetähenduslikud, kuna selle loo sõnum pidi mingis lähenduses 
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olema arusaadav nii Moosese-aegsele kui ka tänapäeva inimesele. Pealegi vanaheebrea keeles 

täishäälikuid ei kirjutatud, need tuli lisada lugeja poolt. Kui üldlevinud tõlkes algab 

loomislugu eesti keeles sõnadega Alguses lõi Jumal taeva ja maa, siis füüsik võiks seda 

lugeda kujul Alguses lõi Jumal välja ja aine. See, et maa oli tühi ja paljas, võiks tähendada, et 

aine oli tühi ja paljas, aine esines vaid alusosakeste kujul. Aatomeid, sealhulgas tuumaosakesi 

ja elektronkatteid veel ei eksisteerinud. Füüsik Teofilus Tõnnisson
20

 on oletanud, et loomisloo 

alguses korduvalt esinev veidrapoolne fraas  Siis sai õhtu ja sai hommik, teine (kolmas, neljas 

jne) päev – on loetav kujul  Siis sai korrastamatusest korrastatus. Teisisõnu, Jumal vähendas 

algul tugevasti Universumi korrastamatust. Füüsikaliselt öeldes: Jumal vähendas entroopiat, et 

see Universumi hilisema arengu käigus termodünaamika teise printsiibi järgi kasvada saaks.  

Käesoleva artikli lõpetuseks võiksime vaidluse religiooni ja ateismi vahel kokku võtta 

järgmiselt. Mõisted Jumal ja mateeria on mingis mõttes sarnased. Mõlemad on sõnad, mille 

tähendus jääb nende kasutajale paratamatult lõpuni tabamatuks. Samas on need sõnad, millega 

inimene tähistab kõige üldisemal kujul seda, mis on temast kõrgem ning millest ta on sõltuv.  

Autor on tänulik oma headele kolleegidele Kari Hinnovile ja Teofilus Tõnnissonile 

inspireerivate ning maailmapilti arendavate diskussioonide eest. 
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