
	
	

	

Jesaja-sarja Loimaalla nro. 59, perjantaina 4.3.2022 
 
Alkuvirsi  389 
Päätösvirsi 548 
Teksti Jesaja 64 
 
Johdanto 
Luther otsikoi Jesajan luvun 64 seuraavasti 

i. Seurakunta ikävöi Messiaan lihaan tulemista ja tunnustaa oman ansionsa mitättömyyden (1-7) 
ii. Juutalaisten rukous päästäkseen Baabelin vankeudesta (8-12) 

 
Näemme Jesajan kirjassa kuusi eri profeetallisen ilmoituksen kerrosta; monessa Jesajan luvussa käy ilmi 
2-3 kerrosta peräkkäin.   
 

 
 

1 Seurakunta ikävöi Messiaan lihaan tulemista – Pelastajan odotus (1-7) 
- Jumalan Pojan ihmiseksi syntyminen on Jumalan teko, jota ihminen ei osannut odottaa (Jesaja 64:3), 

ja siitä seurakunta sanoo: ”Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen 
noussut ja minkä Jumala on ilmoittanut niille, jotka Häntä rakastavat.” (1. Korinttolaiskirje 2:9) 

- Jumalan Pojan ihmiseksi syntymistä, kärsimystä, ristinkuolemaa ja ylösnousemusta – 
lunastustamme – ei ole ikiajoista nähty, sillä sanoohan Paavali: ”joka kautta ikuisten aikojen on ollut 
ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen 
Jumalan käskystä tiettäväksi tehty” (Roomalaiskirje 16:25-26) 

- ”Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät” (Jesaja 64:5) – seurakunta tunnustaa 
tämän, mutta samaan hengen vetoon sanoo: ”me jouduimme syynalaisiksi” ja ’’kaikki me olimme 
kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme” (Jesaja 64:5) 

- Kuvataan perisynnin turmelus (Roomalaiskirje 3:9-20), ihmisen voimattomuus sen alla; myös 
Jumalan armo, jossa syntimme pyyhitään pois, joka synnyttää pelastavan uskon ja jossa meidät 
vanhurskautetaan; ”silmä ole nähnyt eikä korva kuullut eikä se ole ihmisen sydämeen astunut” 

 

2 Baabelin vankeus (Jesaja 64:8-12) 
- Vanhan Testamentin Baabelin vankeus 
- Uuden Testamentin Baabelin vankeus 

o Armonvälineiden riistäminen niiden oikeasta ja puhtaasta käytöstä 
o ”Yhden ainoankin Raamatun säädöksen kumoaminen merkitsee koko Raamatun 

kumoamista” (Kirkon Baabelin vankeudesta, M. Luther, s. 400) 
o Ehtoollinen vankina: i. maallikoille annettiin vain leipä, transsubstantiaatio, messu-uhri 
o Kaste vankina: kasteen merkitys häivytettiin 
o Kasteen voimasta ei opetettu; sen sijaan olisi pitänyt ”ahkerasti teroittaa kansalle saarnoissa 

kasteen armoa ja lupausta, johtaa alati kaste sen mieleen ja siten herättää uskoa ja alituisesti 
kasvattaa sitä” (Kirkon Baabelin vankeudesta, M. Luther, s. 430) 
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