
RevFiles Note:  Special thanks to Joel Owen, Student Pastor at Crossgate Church, who beautifully 
shared this message with his youth group and inspired me to share this with our readers. 

Migdar Eder: Lauman Vartiotorni
Migdar Eder: The Watchtower of the Flock
By:  John L. Terry, III

“Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi 
Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta 
enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva 
kaikelle kansalle: teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin 
kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa." 
Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja 
sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä 
on hyvä tahto!" Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat 
toisillensa: "Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra 
meille ilmoitti". Ja he menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi 
seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä 
lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat.  Mutta 
Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja 
ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.”  
(Luukas 2:8-20)

”Ja sinä Ederin torni, Zionin tyttären linna, sinun tykös pitää tuleman, ja pitää tuleman se entinen 
esivalta, Jerusalemin tyttären valtakunta.” (Miika 4:8, Vanha Biblia 1776)

Yleensä kerrotaan, että enkeli ilmestyi halvoille paimenille kedoilla Betlehemin lähellä 
osoittaakseen, että Messias ei ollut tullut vain varakkaille, vaan tavalliselle ihmiselle. Vaikka tämä 
voi olla totta, niin se, miksi enkelit ilmestyivät ja kenelle ilmestyivät, on tarina, joka on kertomisen 
arvoinen.  

Raakelin kuoleman jälkeen Israel asettui lähelle Eder'in aluetta (Genesis 35). Sieltä Israelin lapset 
levittäytyivät asuttamaan lupauksen maata ja perustamaan Israelin 12 heimoa. Tämä alue pysyi 
merkittävänä läpi VT:n ja profeetta Miikan 4. luku ennustaa Messiaan tulevan tälle alueelle. 
Ohikulkijasta se näyttää laiduntamiseen sopimattomalta maapalaselta Betlehemin ja Juudean välillä,
jossa lampaita kasvatetaan. Mutta juuri tässä tarina käy mielenkiintoiseksi. Miksi? Nämä eivät ole 
mitä tahansa paimenia eivätkä siellä laiduntavat lampaat ole tavallisia lampaita.  

Migdar Eder'in alue, joka sijaitsee Betlehemin ja Jerusalemin välillä, tunnetaan yleisesti nimellä 
Lauman Vartiotorni (engl. Watchtower of the Flock). Kautta koko VT:n ja aina Jeesuksen aikaan 
asti tällä alueella kasvatettiin ja hoidettiin lampaita, joita käytettäisiin Temppelin uhreissa. 
Vuosisatojen ajan tällä alueella elävät paimenet oli erikoiskoulutettu tarkastamaan vastasyntyneet 
lampaat oliko niissä virheitä ja varjelemaan ja säilyttämään virheettömiä lampaita osaansa 
Temppelin uhrissa. Nämä paimenet oppivat taidon kääriä vastasyntyneet karitsat kapaloihin, 
vaatekaistoihin suojelemaan nuoria lampaita loukkaantumisilta ja eristämään ne vaaratekijöistä 
usein laskien ne läheiseen seimeen emonsa lähelle heti niiden synnyttyä, että ne pysyisivät 



lämpiminä, turvassa ja varjeltuina. He hoivasivat niitä syntymästä saakka vartioiden laumaa 24/7 
varjellakseen näitä virheettömiä lampaita vaaratekijöiltä, pedoilta, kulkutaudeilta ja sairauksilta. He 
olivat ensimmäiset todistamassa karitsan syntymistä ja julistamassa sen virheettömäksi ja tulevaan 
uhriin kelpaavaksi.  

Palatkaamme nyt ajassa taaksepäin tuohon Betlehemin kohtalokkaaseen yöhön. Paimenet olivat, 
kuten heille kuuluikin, ahkerasti vartioimassa laumaa, kun lähettiläs Jumalan valtaistuimelta 
ilmestyi heille. He eivät yllättyneet, sillä he tunsivat VT:n profetiat tulevasta Messiaasta ja että 
hänen ilmoittamisensa tapahtuisi Migdar Eder'issa. Vuosisatojen ajan paimenet odottivat aavistellen
ilmoitusta Messiaasta uskollisesti vartioidessaan virheettömiä lampaita, jotka odottivat vuoroaan 
Temppelin alttarille. Ei ollut mikään sattuma, että enkeli ilmestyi juuri näille paimenille, koska 
nämä paimenet olivat lammastarkastajia, ensimmäisenä julistamassa vastasyntyneen karitsan 
”virheettömäksi” ja kelvolliseksi uhriin kansan syntien tähden.  

Kuvittele sitä keskustelua, kun nämä paimenet jättivät laumansa matkustaakseen todistamaan 
virheettömän Jumalan Karitsan syntymää; sitä kiihtymystä heidän äänissään ja odotusta heidän 
etsiessään vastasyntyneen kuningasten Kuninkaan syntymäpaikkaa. Kuvittele heidät nähneiden 
kuiskailua ja uteliaisuutta, kun he näkivät heidän matkaavan Betlehemiin, etsivän Kristus-lapsen ja 
ihmettelivät, mikä toi nämä erikoispaimenet heille määrätystä tehtävästään Migdar Eder'issa… 
sitten tajuten, että profetia ehkä on toteutumassa heidän silmiensä edessä. Seurasivatko toiset heitä? 
Raamattu ei sano, mutta voit kuvitella huhumyllyn yhteisössä heidän käyntinsä ympärillä päiviä ja 
jopa viikkoja sen jälkeen. 

Kuvittele Marian ja Joosefin ihmettelyä, kun Lammastarkastajat ensimmäisinä tulivat katsomaan 
seimessä makaavaa Kristus-lasta. He tiesivät, mitä se merkitsi, että nämä miehet olivat 
lammastarkastajia ja mikä heidän roolinsa oli juutalaisessa yhteiskunnassa. Se oli vahvistus sille, 
mitä enkelit olivat puhuneet heille noin yhdeksän kuukautta aikaisemmin, kun Kristus-lapsi sikisi 
ihmeellisesti Marian kohdussa Pyhästä Hengestä. Hän, joka pelastaisi kansansa heidän synneistään, 
oli syntynyt. Lauman Vartiotornin paimenet olivat tulleet tarkastamaan Jumalan Karitsan 
virheettömyyden ja löysivät Hänet kapaloituna seimessä makaamassa. Tästä kuvasta paimenet eivät 
voineet erehtyä. He ymmärsivät suurella kunnioituksella löytönsä suuruuden ja sen seuraukset 
ihmiskunnalle. Se oli yö, jota yksikään heistä ei ikinä unohtaisi, sillä he olivat saaneet todistaa 
profetian toteutumisen silmiensä edessä. 

Ketkä sopisivat paimenia paremmin ensimmäisinä ”tarkastamaan” Kristus-lapsen, virheettömän 
karitsan, joka oli tullut ottamaan pois maailman synnit, kuten Johannes Kastaja myöhemmin ilmoitti
kansanjoukoille Jeesuksen kastetilaisuudessa Johanneksen evankeliumin 1. luvussa. Onko mikään 
ihme, että Luukas kirjaa, että ”Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä.” 

Tehtävänsä toimitettuaan paimenet palasivat heille määrättyihin velvollisuuksiinsa vartioimaan 
laumojaan antaen kunnian ja ylistyksen Jumalalle, että saivat olla sitä sukupolvea, joka sai 
ensimmäisenä tarkastaa virheettömän Jumalan Karitsan. Ja sanaa enkelien vierailusta heidän 
luonaan ja senjälkeisestä Kristus-lapsen tarkastuksesta on kerrottu laajalti. Voitko kuvitella niiden 
innostusta ja kiihtymystä, jotka vuosisatoja olivat innokkaasti odottaneet Messiaan tulemusta? 
Voitko kuvitella sen kuninkaan pelkoa ja pahoja aavistuksia, joka myöhemmin kuuli ja tunsi 
valtakuntansa (ja sen takana olevan maineen, vallan ja rikkauden) uhatuksi ”kuningasten 
Kuninkaan” tulemuksessa?

Pieni Herra Jeesus nukkumassa heinillä saa uuden mahtavamman merkityksen, kun ajattelet 
ensimmäisiä seimiasetelman vieraita ja tämän vierailun merkitystä profetian valossa ja sitä 
erikoistehtävää, johon nämä paimenet oli nimitetty.  

Ja sinä luulit heidän olleen vain alhaisia merkityksettömiä paimenia, jotka vartioivat yöllä 
laumojaan! 

Kuten Paul Harvey sanoo kaunopuheisesti yhä uudelleen: ”Nyt sinä tiedät loput tarinasta.” 



Suomentajan kommentti: 

Raamattu ei missään selvästi sano, että Betlehemin paimenet olisivat olleet temppelin 
”lammastarkastajia.” Voisiko se kuitenkin olla historiallinen tosiasia? Vaikka ei olisikaan, niin tämä 
artikkeli ei varmasti vie ketään harhaoppiin. Asiantuntijoita he joka tapauksessa olivat, mitä 
lampaisiin tulee. Olisi mukava saada asiantuntijapalautetta, mitä historiaan tulee.


