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I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. (Luk 2:8)

Betlehem så fanns det ett Herdetorn
Migdal Eder. Herdetorn
hade man vid inhägnaderna till fåren för
att kunna vakta fåren på natten. I första
Mosebok talas det om hur Jakob, reser upp sina tält
på andra sidan Herdetornet, när Rakel, hans älskade
fru hade dött och blivit begravd av honom i Betlehem.
(1Mos 35:21). I ett avsnitt i en rabbinsk kommentar
(Mishnah Shekelim 7:4) står det att de fårhjordar som
betade där var ämnade som offerdjur i templet. Det
står även i en annan judisk kommentar: ”Han satte upp
sina tält bortom Migdal Eder, den plats där kung Messias
kommer att uppenbara sig vid tidens slut.”
Vi får alltså reda på från rabbinska källor att Migdal
Eder var just det vakttorn som användes för att föda
upp tempelhjordarna som sedan skulle slaktas i templet. Herdarna som vaktade dessa hjordar var specialutbildade för att kunna sköta denna viktiga uppgift.
Dessa tempelhjordar fanns i ett område söder
om Jerusalem, mellan Jerusalem och Betlehem. Nu undrar du kanske vad detta
har med Jesus födelse att göra?
Dessa uppgifter ger ett fantastiskt
ljus över Nya Testamentets berättelse om platsen där Jesus föddes.
Han föddes ju i Betlehem och Migdal Eder var beläget där! Guds
lamm föddes i Betlehem. Han föddes där precis som de andra lammen och han växte upp precis som
de för att dö en ställföreträdande död
i Jerusalem. Det var ju så att varje påsk
så offrade man ett lamm för att komma
ihåg vad som hände den första påsken. Lammet fick dö istället för människorna.
Kanske föddes Guds lamm i ett stall där fåren brukade hålla till. Då fick Guds lamm ta fårens plats. För
han är lammet som slaktades en gång för oss alla på
korset. Med Jesus försoningsoffer behövs de inga fler
offer. Alla andra offer var bara förebilder till det sanna
offret. På korset offrade han sig för dig och mig. På
korset tog han din och min skuld på sig.
Guds lamm föddes för vår skull i Betlehem. Guds
lamm dog för vår skuld på korset. Idag kan du
få en sann glädje i ditt hjärta genom att låta Jesus
få bo i ditt hjärta. Du kan få lämna din synd till Jesus som är Guds lamm. Han har redan en gång
för alla tagit den på sig och dött för den på Golgata
kors. Så får synden kastas ut och Jesus komma in.
Att bryta med synder kan vara svårt och göra att man
blir rädd. Herdarna blev rädda när de mötte Guds heliga och rena sändebud. Kanske blir du rädd när jag

börjar predika om omvändelse och bryta med synder. Att bli en kristen kan innebära att du får ändra
på saker och prioriteringar i ditt liv. Att leva som
kristen innebär att det tänds en längtan efter att leva
efter Guds vilja, men samtidigt så ser man hur ofta
man misslyckas med det. Man vill vara så bra och
duktig och så blev det så dåligt ändå. När man då
möter Guds renhet och krav blir man rädd. Man blir
rädd som herdarna. Det är naturligt att det blir så.
Men ängeln sa till dem att inte vara rädda. Varför
skulle de inte vara rädda? De skulle inte vara rädda
för Guds lamm var fött för dem. Sorgen över sin egen
synd och orättfärdighet kan idag få vändas till en glädje över att Kristus är född. Kristi födelse är en enorm
glädje. Tänk vad fantastiskt att där Jakob reser upp sitt
tält i sorg, där föddes Messias för att trösta Jakobs folk.
Han föddes för att ge den ångerfulle syndaren syndernas förlåtelse. Sorgen får vändas till glädje och detta
gäller även dig! Har du gjort saker i ditt liv som
du inte borde ha gjort? Har du brutit mot
Guds vilja på olika sätt? Idag är omvändelsens dag! Idag kan du få falla ner
och tillbe vid krubban och ta emot
förlåtelsen från honom som lät sig
födas i stallet!
Ängeln berättade det stora glädjebudskapet för dem:

tanför

som kallades för

Ty i dag har en Frälsare blivit född
Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet:
Ni skall finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba.
åt er i

Varför skulle det vara ett tecken att barnet
var lindat och låg i en krubba? Kanske var tanken
att knyta ihop Jesus födsel, död och uppståndelse?
När Jesus lät sig födas så lämnade han himmelens
härlighet med all prakt och skönhet för att födas i fattigdom i Betlehem. Jesus föddes i en lånad grotta och
lindades in i linnebindlar och lades i en lånad krubba.
Jesus dog på Golgata kors och togs ner och sveptes in
i linnetyg innan han lades i en lånad uthuggen klippgrav. Han kläs alltså på samma sätt i sin födelsestund
och i sin död. När Petrus kommer till graven och han
har uppstått så ser han bara linnetygen. Ja han har
uppstått och behöver inte längre de jordiska enkla kläderna. Han har gjort klart försoningen på Golgata kors
där han slaktades som vårt påskalamm och genom sin
död och uppståndelse har vi tvättats rena i lammets
blod och kan få ta på oss hans vita rättfärdighetsdräkt,
istället för våra smutsiga jordiska kläder.
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