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Kristuskeskeinen Raamatunlukuohjelma 

Erilaiset Raamatun lukuohjelmat 

Kannesta kanteen- ja kronologia- menetelmä 

 

Kun Raamattu luetaan kokonaan vuodessa läpi, lu-

kuohjelmalle on normaalisti kaksi erilaista tapaa. 

Yleisin ja helpoin tapa on jakaa Raamatun tekstit 

sivujärjestyksessä 365:en osaan ja lukuohjelma on 

siinä. Jako tehdään yleensä Vt:n ja Ut:n kirjoille 

erikseen. Tätä lukutapaa kutsun  

kannesta kanteen menetelmäksi. (KK) 

 KK on käytetyin yleisin tapa lukea Raamattu. 

Niinhän kirjat yleensä luetaan. Sivu sivulta alusta 

loppuun. Mutta Raamattu on erilainen sekä raken-

teen, että sisällön osalta. Ensiksi Se ei ole vain yksi 

teos vaan 66 kirjan kokoelma  

 KK:ssa kirjat voidaan lukea myös Raama-

tusta poikkeavassa järjestyksessä. mutta kirjat ko-

konaisena alusta loppuun. Periaate on, että tekstiä 

ei saa irrottaa asiayhteydestä. Se on hyvä periaate 

mutta vain osittain. Asiayhteydestä irrotettuna voi 

Raamatusta saada vaikka millaisen käsityksen, 

jopa harhaopin. Mutta myös Raamatussa tekstit on 

”irrotettu asiayhteydestä” Tämä ilmenee kahdella 

tavalla. Ensiksi: sen kirjat eivät ole kronologisessa 

aikajärjestyksessä kirjoitusajan tai tapahtumien 

ajankohdan suhteen ja toiseksi; Osa tapahtumista 

kerrotaan Raamatun eri kirjoissa monta kertaa. 

Sen tähden KK ei ole ehkä se selkein tapa lukea 

Raamattua.  

 

Kronologinen Raamattu (KRO) 

 Raamatun ymmärtämistä helpottaa tekstien 

lukeminen tapahtumien mukaisessa aikajärjestyk-

sessä. Ratkaisun tarjoaa Kronologinen Raamattu, 

joka oma kirjansa. Siinä on myös yksinkertaisen, 

mutta melko vaatimaton lukuohjelma, jossa Vt ja Ut 

on jaettu 365 osaan. Raamattu luetaan vuodessa. 

KRO helpottaa ymmärtämistä erityisesti, kun Raa-

matussa ¨tapahtumat ovat ajallisesti ”väärässä jär-

jestyksessä”. Teksti on vuoden 1992 Raamatusta. 

KRO:n heikkous on saman asian toistoa samalla 

lukukerralla erityisesti evankeliumeissa ja se. että 

Kronologinen Raamattu on erillinen kirjansa.  

 Kristuskeskeinen lukuohjelma soveltaa kro-

nologiaa Raamattuun, mutta siinä lukemisessa 

käytetään lukuohjelmassa olevaa tai viitettä johon-

kin Raamatun käännökseen. 

 

Kristuskeskeinen Raamatunluku 

Tavoitteet 
   Raamattu luetaan kokonaan aikavälillä 

22.12 .2021–18.12. 2022.  Ohjelma eroaa edelli-

sistä lukuohjelmista. Raamatun tekstit luetaan si-

ten, että kuva Jeesuksesta tulisi mahdollisimman 

kirkkaasti esiin. Kristus on lukuohjelman keski-

piste. Ohjelma sisältää Raamatun tekstin sekä 

muutamia otsikoita ja lukuohjeita. Erillisiä selitys-

osia ei ole, sillä Raamattu selittää itse itseään ja 

tekstit täydentävät toisiaan. Kun luetaan tekstit hiu-

kan muutetussa aikajärjestyksessä, näkökulma 

laajenee mutta säilyy Jumalan sanan mukaisena.  

 Siihen sovelletaan eri menetelmiä niiden omi-

naisuuksien perusteellä. Ohjelmassa käytetään 

useita menetelmiä, jotta Raamatun rakenne teks-

tien sisältö tulisi selvemmäksi. Seuraavassa on joi-

takin hyödyllisempiä menetelmiä.  

Lukuohjelma on tehty vuodelle 2022. Se on kor-

jattu ja parannettu versio vuoden 2021 ohjelmasta.   

Monimenetelmän periaate tarkoittaa sitä, että oh-

jelman tavoitteisiin pyritään useilla menetelmillä). 

”Kronologia” (=aikajärjestys, noudattaa sovel-

taen, eräin poikkeuksin Kronologista Raamattua.   

Ohjelma on älykäs. Tekstit toimivat loogisesti ja eri 

menetelmiä sovelletaan järkevästi kuhunkin koh-

teeseen.   Tärkeimmät menetelmät ja niiden 

ominaisuudet ovat mm.  

”Kalenteri” (=lukuohjelmassa jouluna Jeesus syn-

tyy Jerusalemiin, ratsastaa palmusunnuntaina, ris-

tiinnaulitaan pitkäperjantaina. Herää kuolleista, as-

tuu taivaaseen ja lähettää P.H:n oikeaan aikaan) 

 Mm. Jouluaaton teksti osuu KKssa Sefanjan kir-

jaan ja Ilmestyskirjan 15 lukuun. Sanoisin, että ne 

eivät tunnu kovin jouluiselta. 

”Messiasprofetia” (= Ut:n tekstiin liitetyt n.80 pro-

fetiaa, jotka osoittavat, että Jeesus oli Messias). 

”Teema” (=Jeesuksen toiminta on jaettu 10 teema-

viikkoon ja jokaisesta neljästä evankeliumista on 

poimittu luettavaksi viikon teemaa koskevat tekstit. 

Teemoja ovat esim. ”sairaiden parantaminen” ja 

”vertaukset”).  

”Rinnakkain” (=Jeesuksen syntymästä ja pääsi-

äistä koskevat evankeliumien neljä näkökulmaa on 

yhdistetty, jolloin tekstistä tulee kattavampi luetta-

vampi ja kronologisesti yksi yhteinen tarina). 

”Limittäin” (=tekstit täydentävät usein toisiaan, 

kun ne luetaan samassa yhteydessä)     



Raamatunlukuohjelma 
Laatinut Arto Siitonen 

15.12.21  

2 

 
 

 

  Ohjelman rakenne  
Kristuskeskeinen 7-os Raamatunlukuohjelma. Niiden lukuaika, nimet ja sisältö ovat ao. luettelossa 

 

Osa 1  22. 12. 2021 – 17.1. 2022  ”Johdanto” (Maailman luominen – Nooa // Jeesuksen elämän alku) 

Osa 2 18.1. – 9.3.2022 ” Kulmakivet”  (Abraham-1. Moos loppuun   // Jeesuksen toiminta)  

Osa 3  10.3.–17.3. ” Pääsiäinen”  (Raamatun huipennus, luetaan sekä Vt että Ut) 

Osa 4 18.3.–5.6.  ”Laki ja Armo”  (2.Moos 14- Joosua  //Helatorstai ja helluntai)  

Osa 5 viikot 24–38        ”Kuninkaita ja kirjeitä”  Tuomarien kirja – Juudan tuho //Apt. ja kirjeet    

Osa 6  viikot 39–49     ”Jälleenrakentaminen”  Paluu pakkosiirtolaisuudesta - Vt;n loppu 

Osa 7 viikko 50 ”Tulevaisuus”  Ilmestyskirja   

 

 


