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Juleandakt 2021 

Migdal-Eder – tårnet på Betlehemsmarkene 
Vi er inne i de siste forberedelser til julefeiringen, og snart kan vi høre 
klokkene ringe julen inn, og julefreden senke seg. Julen handler om Jesus, 
og bildet vi har i tankene er Jesus som baby, født i en stall, lagt i en krybbe 
av høy og strå, omgitt av sauer, gjetere, vismenn fra Østerland og en 
himmelsk hærskare av engler.  

Men det er en dypere sannhet i juleevangeliet. Det handler om Jesus som 
offerlammet, utpekt av Gud, og den eneste muligheten for å kunne frelse deg 
og meg fra evig fortapelse.  

Adam og Eva 

Første profetien får vi allerede etter syndefallet i Edens hage, når Gud taler 
dom over slangen;  

«Jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ætt og hennes 
Ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse Hans hæl.» 1. Mos 3,15.  

Det andre er at Gud slakter et dyr, et lam, for å kle Adam og Eva. Selvgjorte fikenblad var ikke bra 
nok, Gud måtte slakte et dyr, og Gud laget kjortlene og det var Han som kledde dem (1. Mos 3,21). 
Gud er den aktive som gir, mennesket tar imot – av nåde. Guds frelsesplan var allerede iverksatt da 
syndefallet var et faktum. Og i kvinnens ætt skulle Frelseren bli født.  

Abrahams tillit til Gud 

I 1. Mos 22 leser vi om Abraham som blir prøvet av Gud, og får beskjed om å ofre løftesønnen Isak. I 
vers 7-8 spør Isak; «Se ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham sa: Min sønn, 
Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet. Så gikk de to sammen.» Jeg kan tenke meg at 
Abraham som et menneske, som far, var på bristepunktet der. Han stolte fullt og fast på Gud. 

Men det går så langt at Gud må rope med høy røst for å stoppe Abraham, og ved Guds nåde og 
inngripen, ble et lam ofret på Moriaberget den dagen, i stedet for Isak. 

Jakob og Rakel  

I 1. Mos 35,16-22 møter vi stedsnavnet Midgal-Eder. Rakel dør etter å ha født Benjamin. Hun ville 
kalle han Benoni, som betyr «min sorgs sønn», jfr Jes 53,3 profetien om den lidende Messias - «en 
smertenes mann», men Jakob kalte han Benjamin «høyre hånds sønn, lykkesønn» jfr. Heb 12,2. Her 
ser vi klare paralleller til Jesus som den lidende tjener, Benoni «min sorgs sønn», og Benjamin - Jesus 
setter seg ved Guds høyre hånd, Kongenes Konge i Hebr 12,2, og Åp 22,3 der Jesus blir omtalt som 
Lammet! Og Lammet er sentralt gjennom hele Bibelen, og Jesus som Guds offerlam, som med ett 
offer oppfylte loven og ved sitt blod gitt adgang for alle mennesker inn i Helligdommen, til Gud, Heb. 
10,12 og v. 19-20. I Kristus Jesus har vi fått adgang, Jesus er nøkkelen til liv i Gud! 

Migdal-Eder 

Jakob reiste en minnestøtte over Rakel (1.Mos 35,20), og dro bortenfor Migdal-Eder (v.21), slo opp 
teltet sitt der, og etablerte sin sauefarm. På en høyde, der det var god oversikt over markene, ble det 
bygget et tårn, der en kunne holde oversikt over flokken på markene, og se etter rovdyr og tyver som 
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ville ta bytte. I dette tårnet ble de fødeklare sauene ført inn og forløst. Lammene ble skilt fra moren 
ved fødselen, svøpt og lagt i en krybbe for å unngå skader og lyter. Der ble de liggende til de hadde 
roet seg ned. Området er det samme som der Jesus ble født, i utkanten av Betlehem, noen kilometer 
fra Jerusalem, ikke langt fra Rakels grav. Den korte avstanden til tempelet i Jerusalem, gjorde at 
mange av lammene fra Betlehemsmarkene gikk til offerlam i tempelet. Derfor var gjeterne på 
markene spesialister på å se etter feilfrie lam som kunne brukes i offertjenesten. Disse ble passet 
ekstra godt på så ingen skade ble påført, og ført inn saueporten og opp til tempelet i Jerusalem for 
ofring. Det var kun feilfrie lam som kunne brukes i offertjenesten. 

Betlehem – og markene rundt 

Det er ikke uten grunn at Jesus ble født nettopp her; alt i Gamle 
Testamentet, peker fram mot dette klimaks i Guds frelsesplan, da Guds 
eget offerlam, Jesus Kristus, skulle fødes. Og det skjer nøyaktig slik Gud 
hadde bestemt; Jesus blir født i stallen, i tårnet på marken, svøpt og lagt i 
en krybbe. Gjeterne på marken, spesialistene på å inspisere og ta vare på 
de feilfrie offerlammene, blir de første som får bud fra Himmelen om at 
Frelseren er født, og de drar for å se barnet, eller inspisere Guds offerlam. 
Deretter kommer de tre vise menn fra Østerland. De har med gull, for Jesus 
som Kongen, røkelse for Jesus som Øverstepresten, og myrra, for Jesus som 
Offerlammet. De tilber barnet, og anerkjenner dermed Jesus som Konge, 
Øversteprest og Guds offerlam (Matt 2,11). De går i tro på profetiene fra 
Skriftene om at en Frelser skal bli født i Betlehem (Mika 5, 1-3). 

Den nye pakt – komplett frelse 

Jesu inntreden i denne verden og Hans død på korset, markerer 
begynnelsen på den nye pakt. Simon i tempelet så mer enn bare barnet, han 
så Frelseren. Ikke bare Israels frelser, men Frelseren for alle folkeslag, Håpet 
for deg og meg;  

«Herre, nå kan du fri Din tjener ut til å dra herfra i fred, etter ditt ord. For 
mine øyne har sett Din frelse, som du har gjort ferdig for alle folks øyne, et 
lys som gir åpenbaring for hedningefolkene og en herlighet for Ditt folk 
Israel.» Luk 2, 29-32.  

«Jesus sier til ham; Jeg er Veien og Sannheten og Livet, ingen kommer til 
Faderen uten ved Meg.» Joh 14,6 

I Jesus Kristus er frelsesverket FULLBRAKT og fritt tilgjengelig for deg og meg!  

Ha en velsignet God Jul - sammen med Jesus! 
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