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Kas inglid on kreatuurid?*

Selle küsimuse puhul pole oluline teoloogiliste käsiraamatute ja narratiivide tundmine ega 

mitte ka selle küsimuse üsna teisejärguline tähtsus filosoofilises plaanis, vaid vastuse tuletamine 

juhuks, kui meile ei meenu nn õige vastus.

 Esiteks  me  vajame transtsendentse ja  transtsendentaalse  eristust,  kuivõrd 

ainüksi selle distinktsiooni varal on loogiliselt võimalik tuletada asjaolu, et Looja ei saa olla 

loodu.  Sõna  kreatuur  tuletub  ladina  creo’st,  mis  tähendab  põhjustajat,  sigitajat,  loojat. 

Kreatuur on tagajärg. Looja on definitsioonilt loomatu, kuivõrd miski ei saa olla iseenda 

tagajärg. Olla loomata, tähendab olla igavene vastanduses sellega, millel on algus. Seega 

kõik,  millel  on  algus,  on  põhjustatud  Esmapõhjustaja  poolt  ja  olendite  puhul 

predikeeritakse neid kui kreatuure. Et inglid ei sure, ei tee neist jumalaid, sest ka inimese 

vaimosa – hing – on surematu. 
Seega kõik, mis pole Üks Looja, on loodud. Inglid teenivad Ühte. Sõnumi – logose –  toomine ei 

piirdu  selles  käsituses  mitte  ainult  inimeste  teavitamisega  jumalikest  plaanidest,  vaid  käskude 

elluviimisega ja rakendamisega, olles aktiivses hooles loodu käekäigu pärast.

Niisiis inglid on kreatuurid.

Seda küsimust on võimalik laiendada kaalutlustega selle üle, kuidas oleks sellist 

vastust  võimalik  kahtluse  alla  seada.  Ehk näha inglites  piirolendeid,  kes  nii  loojad  kui 

loodud korraga!

Ühel poolt kinnitab Vana Testament, et Moosesele ilmus põlevas kibuvitsapõõsas 

Ingel (2Ms 3:2), teiselt poolt kõneles Mooses Jumalaga. Kas Ingel oligi Jumal või Jumal oli 

Ingel? 

Esimesel puhul eeldatakse täielikku identsust, st analoogselt juhtumile, kui on kuri 

tegu, me  otsime  põhjustust,  välistamata,  et  kaasa võis  olla  haaratud  mitu  indiviidi,  ja 

leiame lõpuks, et isik X oligi kogu kurja juur (KJ) ehk formaliseeritult X ≡ KJ.  

Teisel puhul on ilmnevus rolli-identiteet,  millel  võivad olla ajalised, ruumilised jmt 

tingimused, ent mis ei samastu Põhjustajaga. Sarnaselt loob näitleja rolli, näiteks mängib 

pööraselt armunud tudengineiut.  Kui Ingel oligi  Jumal,  siis inglid ei  saa olla kreatuurid, 

kuivõrd Looja on igavene ehk loomatu, kreatuurid aga loodud: kui Jumal ongi ingel, siis on 

ka inglid loomatud.

Võib-olla vanemat kreeka keelt akadeemia seinte vahel õppinu saaks lihtsalt sellest 
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kimbatusest  lihtsamalt  üle,  sest  ta  teaks,  et  ingel  tuletub  kreeka  sõnast  άγγελος – 

sõnumitooja.  Mt  21:33-44  sedastab,  et  sõnumitooja  väärikus  võrdub  sõnumi  läkitaja 

hiilgusele: jumalike kullerite väärkohtlemine, sandistamine, mis veel hullem, tapmine toob 

kaasa sanktsioonid (viinamägi võib vahetada, näiteks, omanikku). 

* Võlgnen selle küsimuse Roomet Jakapile, TÜ vanemteadurile, BA teoloogias ja PhD filosoofias, kes esitas 

informaalses olukorras sellise küsimuse inglite staatuse kohta. 

Appendix – Vastuväited ja vastused

I Vastuväide

Roomet Jakapi (01/11/2008, 21:43 ):

Pean  tunnistama,  et  ei  mäleta  seda  (vist  ülemeelikus 

peomeeleolus) esitatud (ebatõsist) küsimust. Teoloogiat õppinuna ei ole 

mul  küll  ses  suhtes  kahtlust  olnud,  et  inglid  on  kreatuurid,  ega  ole  

käesolevas  blogisissekandes  mulle  miski  teoloogiliseks  uudiseks.  

Kontekstist  välja  kistuna  mõjub  see  küsimus  kahtlemata  rumalana.  

Oluline oleks teada, kas jutt oli enam inglitest traditsioonilis-teoloogilises 

mõttes või oli tegemist vestluse faasiga, kus oldi juba kaanonite piirest  

väljutud  ja  jõutud  blasfeemilisse  vabamõtlemisse.  Samuti  ei  selgu 

sissekandest,  kellele  see küsimus suunatud oli  ja  mis  võis  olla  selle  

esitamise  eesmärk.  Kindlasti  ei  olnud  eesmärgiks  saada  blogijast  

kolleegilt  avalikku  teoloogilist  algõpetust  üleoleva,  rafineeritusele 

pretendeeriva mustamise vormis.

RJ
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Vastus I vastuväitele
(10. november 2008 11:55)

Lugupeetud Roomet Jakapi!

Me  tunneme  teineteist  pikki  aastaid.  Kõnealune  vestlus  leidis  aset  2006.aasta  

sügissemestril filosoofiamagister Leo Luksi juures, kes pärast ühte reedest doktoriseminari  

võõrustas enda juures suuremat gruppi doktorante. Vestluse juures oli samuti magistrant  

Külli Keerus, kes oli sellel ajahetkel tagasi Konstanzi Ülikooli juurest. Küsimus tuli, mulle  

näib,  kõigi  asjaosaliste  jaoks  mõnevõrra ootamatult.  Arutluse kontekst  oli  metafüüsilis-

teoloogiline.  Kindlasti  ei  märgita  blogis  ära  küsimusi-vastuseid,  mis  ei  sobi  tõsiduselt  

akadeemilise miinimum-standardiga,  mh on esitatud-antud ebakainena,  haigushoos või  

valumõjutusel. Samas kuulub nii akadeemilise aususe juurde kui ka üldisemasse avalikku  

huvisse  läbipaistvus  akadeemilise  personali  erialase  kompetentsuse  osas.  

Ülikooliharitlased elatuvad rohkem-vähem kogukonnalt  kogutud maksudest,  mille  puhul  

eeldatakse, et seda kasutavad teadmistelt ja isikuomadustelt kõige sobivamad inimesed.

Lõpetuseks,  Studia  Cartesiana Estonica on akadeemiline blogi,  millele  mistahes 

avalikud  või  tagaselja  ad  hominem-taktikad  või   “mustamise  vormid”   on  olemuslikult  

võõrad.

II Vastuväide

Roomet Jakapi;02/12/2008; roomet.jakapi@ut.ee | 213.35.236.90

Lp. anonüümne blogija!

Üha enam inimesi TÜ filosoofia osakonnas on veendunud, et selle “akadeemilise”  

blogi autor vajab psühhiaatrilist abi. Päris tõsiselt. Püüd mitut kolleegi avalikult ning ise  

anonüümseks jäädes mõnitada on kõike muud kui akadeemiline teguviis. Kas tõesti  ei  

leidu viisakamaid mooduseid, kuidas oma ülbust ja ängi välja elada?

Tervitades,

Roomet Jakapi
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