Kolmen monoteistisen uskonnon teologinen keskustelu
KUUNTELEVA KESKUSTELU KIRJOITUKSISTA

Muutamia suuntaviivoja meille kaikille osallistujille
Kuunteleva keskustelu Kirjoituksista, niin kuin me sitä Suomessa kutsumme (englantilaiset kutsuvat
nimellä Scriptural Reasoning; katso Cambridgen yliopiston sivu www.scripturalreasoning.org), on
kolmen monoteistisen uskonnon kohtaamista Pyhien Kirjoitusten äärellä. Teemme tämän lukemalla
toinen toistemme pyhiä tekstejä ja kuuntelemalla miten kukin oman tekstinsä ymmärtää. Näin
kohdatessamme emme pyri konsensukseen emmekä yhteiseen lopputulokseen, vaan pyrimme 1)
ymmärtämään toinen toistemme Pyhiä Kirjoituksia, 2) ymmärtämään kuinka toinen omaa Pyhää
Kirjaansa lukee ja mitä se hänelle merkitsee ja 3) samalla kun avaamme omia kirjoituksiamme toiselle,
pääsemme myös ymmärtämään entistä syvemmin omaa tapaamme lukea Kirjoituksia. Teemme tämän
ystävyyden ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä. Ja niin kuin mainitut englantilaiset
sanovat: ”and it should be fun!”
1) Kunkin uskonnon edustaja valitsee tekstin valitun teeman pohjalta.
2) On ensiarvoisen tärkeää, että teksti on tulostettuna jokaisen osallistujan käsissä ja
luettavana. Koska monet meistä pystyvät myös lukemaan alkukielisiä tekstejä, saa teksti
mieluusti olla tarjolla suomen ohella alkukielisenä.
3) Teksti luetaan ääneen.
4) Tekstin valinnut pitää muutaman minuutin lyhyen esittelyn tekstistä; ei läpikotaista
selitystä, vaan kerrotaan mm mihin Kirjoitusten osaan ja millaiseen asiayhteyteen luettu
teksti kuuluu, millä lailla se on käytössä omassa uskonyhteisössä, onko siitä ja sen
tulkinnasta keskusteltu paljon ja jos on niin millä lailla jne.
5) Käydään keskusteluun luetusta ja kuullusta.
a. Muut ovat oppijoina ja esittävät selventäviä kysymyksiä.
b. Pyritään yhdessä tutkimaan tekstiä niin hyvin kuin mahdollista.
c. Tavoite ei ole että yksi asiantuntija tarjoaa tekstin oikean tulkinnan vaan
tavoitteena on keskustella tekstistä elävän uskonnon lähdetekstinä.
d. Tavoite ei myöskään ole selvittää mitä juutalaisuus, kristinusko tai islam yleensä
opettavat aihepiiristä, vaan pikemminkin kuinka tämä teksti puhuu minulle
juutalaisena/kristittynä/muslimina. Sen sijaan että tekstin tuonut sanoisi: ”kristityt
uskovat että...”, sanotaan: ”kristittynä ajattelen, että tämä teksti merkitsee...”
e. Keskustelussa voi olla moderaattori, joka tarvittaessa opastaa takaisin tekstin
ääreen.
f. Annetaan tilaa toisten tavalle lukea teksti hylkäämättä omaa tapaa.
On uskallettava esittää hankaliakin kysymyksiä. Luottamuksen ilmapiirissä voimme sekä esittää
kömpelöitä, puolivalmiita ajatuksia että vastata avoimesti. Emme ole yhteisöjemme virallisia
lähettiläitä, vaan omista leireistämme ”kokoustelttaan” kokoontuneita matkaajia (vertauskuva,
jota Cambridgen yliopiston Scriptural Reasoning –ohjelmasta käytetään).
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