
Jumala olemasolust kõnelevas raamatus, mille on 

kirjutanud nimekas teadlane ning mille alapealkirjad on 

„Aurumasinaga tähtede juurde“, „Üle kuu hüppamisest“, 

„Elu köögikombainis“ jne, peab olema midagi täiesti 

erilaadset. Ja ongi. Käsitledes sügavaid teaduse, 

filosoofia ja usu küsimusi hämmastava kergusega, 

paljastab Edgar Andrews Richard Dawkinsi ja teiste 

„uusateismi“ taotlused, ühendades tabavad argumendid 

muheda huumoriga. Nagu kirjutab Fay Weldon, on 

tulemus „läbimõeldud, loetav, vaimukas, tark …“. 

Ent autori eesmärk ei ole lihtsalt tõsta lahingulippu meie 

ajastu agressiivse ateismi vastu, vaid pakkuda loogiliselt 

sidus ja sootuks rahuldavam alternatiiv. Ta räägib, 

kuidas füüsikud nagu tema igatsevad avastada „kõige 

teooriat“, mis kätkeks endas kõiki kosmoses 

olemasolevaid füüsikalisi protsesse ja nähtusi. Kuid ta 

juhib tähelepanu sellele, et olemasolu ei piirdu ainult 

ainelise maailmaga – asjad, mis elu elamisväärseks 

muudavad, ei ole enamasti materiaalsed. 

Kas saaks siis olla kõige teooriat, mis ei hõlmaks ainult aega, ruumi ja energiat, vaid ka 

südame, mõistuse, südametunnistuse ja vaimu valdkonna? Jah, nagu see raamat näitab, saab 

küll. Selleks on Jumala-hüpotees, „teooria“, mis kõigist vastuväitjaist hoolimata endiselt 

ateismi ja meeleheite kõrbemaastiku kohal kõrgub. 
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on Londoni Ülikooli materjaliteaduse emeriitprofessor ning rahvusvaheliselt tunnustatud 

ekspert suurte molekulide alal. 1967. aastal rajas ta Londoni Ülikooli Kuninganna Mary 

Kolledži juurde materjaliteaduse osakonna ning töötas selle juhina ja hiljem inseneriteaduse 

dekaanina. Ta on avaldanud tublisti rohkem kui sada teaduslikku artiklit ja raamatut, aga ka 

kaks köidet piiblikommentaare ning mitmesuguseid raamatuid teaduse ja religiooni ning 

teoloogia kohta. Tema raamat „Ei millestki looduks“ (From Nothing to Nature) on tõlgitud 

kümnesse keelde. 

Edgar Andrews tegutses rohkem kui kolmkümmend aastat rahvusvahelise konsultandina 

Dow’ keemiakompanii (USA) heaks ning kakskümmend aastat 3M kompanii (USA) heaks. 

1970. aastatel oli ta Denbyware PLC strateegiadirektor ning viis aastat Soome naftakompanii 

Neste OY teadusnõukogu liige. Samuti tegutses ta mitmed aastad teaduseksperdist 

tunnistajana paljudel Briti ülemkohtu ning USA ja Kanada kohtute protsessidel. 

1972. aasta septembris oli ta üks neljast erikutsega kõnelejast Michigani molekulaarinstituudi 

pühendussümpoosionil; ülejäänud kaks olid Nobeli preemia laureaadid Paul Flory ja Melvin 

Calvin. 



1986. aastal peetud Oxfordi ühingu „Huxley memoriaaldebatis“ väitles ta Richard 

Dawkinsiga esildise „Et loomisõpetus on paikapidavam kui evolutsiooniteooria“ üle. 

Kui olete (või isegi kui te ei ole) oodanud tõeliselt tõhusat vastulööki Richard Dawkinsi ja 

teiste „uusateismile“, siis siin see on – muhedalt humoorikas, ülimalt loetav, sügavalt tõsine, 

habemenoana terav ning rahvusvaheliselt lugupeetud teadlase kirjutatuna. „Kes lõi Jumala“ 

lammutab lahti teadusliku ateismi argumendid ja pretensioonid ning pakub positiivse ja palju 

veenvama alternatiivina välja jõulise piibelliku teismi. 

Tarmuka teatraalsuse ja väleda väitlusoskusega hakkab dr Andrews sarvist kinni ühel meie aja 

võtmeküsimusel – kas Jumal on olemas ning miks me peaksime uskuma, et ta on olemas? 

Ühendades meisterlikult teaduse teoloogiaga, paljastab ta nõndanimetatud uusateismi 

jaburuse ning esitab toekad argumendid kristliku teismi poolt. 
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Väljapaistva teadlasena on professor Edgar Andrewsil olemas kõik eeldused selleks, et astuda 

vastu tänapäevastele püüdlustele Jumala olemasolu meie teadvusest kustutada – ning ta teeb 

seda intelligentse ja nakatava entusiasmiga. Richard Dawkinsi „Luul Jumalast“ on tema 

raamatu ilmne sihtmärk ning ta võtab selle ateistlikud väited asjatundlikult koost lahti, 

põrmustades nad sellise kergusega, mida ma sedalaadi raamatus pole kunagi varem näinud. 

See on päris erakordne. 
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