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Raamatunkohtia sukupuolittuneen väkivallan käsittelemiseen 

Tämä raamattutyöskentely on tuotettu osana Torstait mustissa -kampanjaa, joka vastustaa kaikkea 

seksuaalista ja sukupuolittunutta väkivaltaa. Torstait mustissa on Kirkkojen maailmanneuvoston 
maailmanlaajuinen kampanja, jossa Kirkon Ulkomaanapu on aktiivisesti mukana. 

Huomioitavaa ennen työskentelyn toteuttamista 

Seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta on vakava aihe ja voi herättää voimakkaita tunteita. 
Ennen työskentelyn aloittamista on hyvä kertoa sen teemasta ja antaa osallistujille mahdollisuus 
poistua, mikäli he eivät koe työskentelyyn osallistumista kyseisessä tilanteessa itselleen sopivaksi. 

Työskentelyn aikana ei ole tarkoitus jakaa henkilökohtaisia kokemuksia tai kertomuksia toisten 
kohtaamasta seksuaalisesta väkivallasta.  

Työskentelyn jälkeen tai myöhemmin on hyvä tarjota osallistujille mahdollisuus jäädä 
keskustelemaan kahden kesken ryhmän vetäjän kanssa. Voit myös kertoa työskentelyn lopussa 
muista tukea ja keskusteluapua tarjoavista tahoista. 

Ohjeet työskentelyn toteuttamiseen 

Voit valita työskentelyyn joko jonkin tai useita raamatunkohtia. Tekstejä voidaan käsitellä joko 
yhdessä tai pienissä ryhmissä. Tällöin on mahdollista antaa eri ryhmille myös eri tekstejä. 

Raamatunkohtiin voidaan tutustua joko lukemalla ne ääneen tai siten, että kukin osallistujia lukee 
tekstin hiljaa itsekseen. 

Kunkin tekstin oheen on kirjattu muutamia pohdintakysymyksiä, mutta voit keksiä niitä myös lisää.  

Vaihtoehtoisena tapana käsitellä raamatunkohtien herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia voitte 
toteuttaa myös jonkin luovan työskentelyn, kuten piirtää tai maalata Torstait mustissa -kampanjan 
maailmanlaajuiseen näyttelyyn kerättäviä kangasjulisteita. Ohjeet kangasjulisteiden tekemiseen 
löytyvät www.kua.fi/torstaitmustissa.  
 

Raamattutyöskentelyiden tekemiseen ovat osallistuneet: Tuulia Kokkonen, Antti Laine, Mimosa 
Mäkinen ja Sini Tyvi. 

 

 
  

http://www.kua.fi/torstaitmustissa
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Psalmi 22:1-22 

1Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 

Minä huudan sinua avuksi, 

mutta sinä olet kaukana. 
3Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, 

mutta sinä et vastaa. 

Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. 
4Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas, 

sinulle soivat Israelin ylistysvirret. 
5Sinuun ovat turvanneet isämme ennen. 

Sinuun he turvasivat ja pääsivät suojaan, 
6sinua he huusivat ja saivat avun, 

sinuun he luottivat eivätkä pettyneet. 
7Mutta minä olen maan mato, en enää 

ihminen, 

olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. 
8Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, 

pudistavat päätään ja ivaavat minua: 
9»Hän on turvannut Herraan, 

auttakoon Herra häntä. 

Herra on häneen mieltynyt, 

pelastakoon siis hänet!» 
10Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta 

ja annoit minulle turvan äitini rinnoilla. 
11Syntymästäni saakka olen ollut sinun 

varassasi, 

sinä olet ollut Jumalani ensi hetkestä alkaen. 

12Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä 

eikä kukaan minua auta. 
13Sonnien laumat piirittävät minua, 

villit Basanin härät minut saartavat, 
14kuin raatelevat pedot ne uhkaavat minua, 

kuin karjuvat leijonat, kita ammollaan. 
15Voimani valuu maahan kuin vesi, 

luuni irtoavat toisistaan. 

Sydämeni on kuin pehmeää vahaa, 

se sulaa rinnassani. 
16Kurkkuni on kuiva kuin ruukunsiru, 

kieleni on tarttunut kitalakeen. 

Maan tomuun sinä suistat minut kuolemaan! 
17Koirien lauma saartaa minut, 

minut ympäröi vihamiesten piiri. 

Käteni ja jalkani ovat runnellut, 
18ruumiini luut näkyvät kaikki. 

Ilkkuen he katsovat minuun, 
19jakavat vaatteeni keskenään 

ja heittävät puvustani arpaa. 
20Herra, älä ole niin kaukana! 

Anna minulle voimaa, riennä avuksi! 
21Pelasta minut miekalta, 

pelasta henkeni koirilta, 
22pelasta minut leijonien kidasta, 

pelasta villihärkien sarvista! 

 

Pohdintakysymyksiä 

• Mistä teksti mielestäsi kertoo?  

• Mikä kohta puhutteli sinua eniten? 

• Mikä tunne tekstistä nousi? 

• Miltä pelko tuntuu? Entä häpeä? Millaisia mielikuvia tai tunteita kehossa nämä tunteet 

herättävät? 

• Seksuaalinen tai muu väkivalta ei koskaan ole uhrin syytä. Miksi juuri uhrit niin usein 

kuitenkin joutuvat kantamaan häpeää?  

• Onko helppo puuttua, jos näkee ympäristössään tai lähipiirissään sukupuoleen perustuvaa 

väkivaltaa tai väkivaltaa yleensä? Kaikki vastaukset ovat sallittuja ja oikein. 

• Miten ajattelet, että tämä kohta voisi liittyä seksuaaliseen tai sukupuolittuneeseen 

väkivaltaan? Tarkoitus ei ole sanottaa mahdollisesti väkivaltaa kohdanneiden tunteita tai 

kokemusta. 

• Oletko kuullut tätä raamantunkohtaa käytettävän jossakin tilanteessa? Jos kyllä, niin 

millaisessa? 
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Psalmi 27 

1Herra on minun valoni ja apuni, 

ketä minä pelkäisin? 

Herra on minun elämäni turva, 

ketä siis säikkyisin? 
2Kun vainoojat käyvät minua kohti 

iskeäkseen hampaansa minuun, 

he itse kaatuvat, 

vihamieheni ja vastustajani suistuvat 

maahan. 
3Vaikka sotajoukko saartaisi minut, 

sydämeni ei pelkäisi, 

vaikka minua vastaan nousisi sota, 

ei minulla olisi mitään hätää. 
4Yhtä minä pyydän Herralta, 

yhtä ainoaa minä toivon: 

että saisin asua Herran temppelissä 

kaikki elämäni päivät! 

Saisin katsella Herran ihanuutta 

hänen pyhäkössään 

ja odottaa, että hän vastaa minulle. 
5Kun vaara uhkaa, 

hän ottaa minut majaansa. 

Hän antaa minulle suojan teltassaan, 

nostaa minut turvaan kalliolle. 
6Nyt minä kohotan pääni, 

en pelkää vihollisiani, 

vaikka he saartavat minut. 

Minä uhraan Herralle hänen pyhäkössään, 

uhraan ja huudan ilosta, 

minä laulan ja soitan ylistystä Herralle. 
7Herra, kuule, kun huudan sinua! 

Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. 
8Sydämeni muistaa sinun sanasi: 

»Etsikää minun kasvojani.» 

Herra, minä tahdon etsiä sinua, 
9älä kätke minulta kasvojasi! 

Älä vihastu, älä torju palvelijaasi, 

sinä olet aina ollut minun apuni. 

Älä nytkään jätä minua, älä hylkää, 

sinä Jumalani, sinä auttajani! 
10Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, 

Herra pitää minusta huolen. 
11Herra, opeta minulle tiesi, 

johdata jalkani oikealle polulle, 

päästä minut vihamiehistäni. 
12Älä jätä minua heidän armoilleen! 

He ovat julmia syyttäjiä, vääriä todistajia. 
13Minä uskon, että saan yhä 

kokea Herran hyvyyttä 

elävien maassa. 
14Luota Herraan! 

Ole luja, pysy rohkeana. 

Luota Herraan! 

Pohdintakysymyksiä 

• Mikä on mielestäsi tekstin sanoma?  

• Mikä tunne tekstistä nousi? 

• Mikä kohta puhutteli sinua eniten? 

• Millaisessa tilanteessa teksti on mielestäsi kirjoitettu? Tai millaisesta tilanteesta se 

mielestäsi kertoo? 

• Miten ajattelet, että tämä kohta voisi liittyä seksuaaliseen tai sukupuolittuneeseen 

väkivaltaan? Tarkoitus ei ole sanottaa mahdollisesti väkivaltaa kohdanneiden tunteita tai 

kokemusta. 

• Seksuaalinen tai muu väkivalta ei koskaan ole uhrin syytä. Miksi niin usein kuitenkin 

ajatellaan, että uhrin olisi pitänyt toimia jotenkin toisin tai olla jotenkin erilainen, jotta hän ei 

olisi joutunut kokemaan väkivaltaa? 

• Mitä Jumalan turva tai suoja voisi tarkoittaa sellaiselle henkilölle, joka on kohdannut 

seksuaalista väkivaltaa? 

• Psalmin sanat ”-- hän ottaa minut majaansa. Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa 

minut turvaan kalliolle” voivat tuoda mieleen myös kodin, jonka usein ajatellaan olevan 

ihmisille turvallisin paikka. Näin ei aina kuitenkaan ole, vaan monet kohtaavat väkivaltaa 

nimenomaan kodissa ja lähisuhteissa. Mitä ajatuksia tästä sinulle herää?
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Habakuk 1:2-4 

2Kuinka kauan minun pitää huutaa, 

etkö kuule minua, Herra? 

Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, 

etkö sinä auta? 
3Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, 

kuinka kauan annat pahuuden vallita? 

Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, 

riita puhkeaa, viha leviää. 
4Laki on voimaa vailla, 

oikeus ei toteudu koskaan. 

Jumalaton sortaa vanhurskasta, 

ja oikeus vääristyy. 

 

Pohdintakysymyksiä 

• Mistä teksti mielestäsi kertoo?  

• Mitä vastaisit ihmiselle, joka kysyy näin? 

• Onko laki voimaa vailla? 

• Mitä epäkohtia sinä näet yhteiskunnassamme, jossa tällainen väkivalta on mahdollista? 

• Miten meidän pitäisi yhteiskuntana/kirkkona/kristittyinä puuttua sukupuolittuneeseen ja 

muuhun väkivaltaan? 
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