
Julnattsgudstjänst 2017 
Min vän Lennarth Nilsson skriver varje år en liten nutida 

uppdatering på julevangeliet som vi hört från Lukas 2. Han bor 

i Klippan och jobbar som pastor på häktet i Helsingborg så 

berättelsen har en liten touch av västra Skåne över sig. Här 

kommer det: 

"Vid den tiden utfärdade Europeiska Unionen en förordning 

om att alla invånare i de 27 medlemsländerna skulle 

registreras. Estland var då ordförandeland och Stefan Löfven 

var statsminister i Sverige.  

Alla for då var och en till sin födelsestad och Josef Davidsson, 

som var född på Råå men hade flyttat till Värmland, fick ta sig 

till Helsingborg för att bli registrerad tillsammans med sin 

sambo Maria som väntade barn. 

När de efter den långa tågresan, försenad på grund av spår- 

och signalfel, väl var framme vid Knutpunkten i Helsingborg, 

började födslovärkarna. På grund av ombyggnad och för få och 

utarbetade barnmorskor kunde inte lasarettet ta emot flera 

graviditeter utan hänvisade dem till Halmstad BB.  

Men då tiden var inne, tvingades Maria föda sitt förstfödda 

barn i ett parkeringshus utanför sjukhuset dit en vänlig 

Securitasvakt förde dem. Där bland några övergivna bilar –

överlappade med parkeringsböter - lindade hon honom i några 

Metro och lade honom i en kundvagn. Några hemlösa, som 

vaknat upp i den kalla natten såg förvånat vad som hände och 

försåg blixtsnabbt barnet och modern med sina slitna filtar. 

Samtidigt som detta hände befann sig en grupp tidningsbärare 

vid sin lastbrygga för att hämta tidningarna som skulle 

distribueras denna tidiga morgon. Plötsligt stod en ängel 

framför dem och ett himmelskt ljus lyste omkring dem. De 

blev mycket rädda. Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Ni ska 

nu få höra den bästa nyheten ni någonsin fått att bära ut. I 

denna natt har Frälsaren fötts åt er, honom som ni längtat 

efter, han är en gåva till alla människor. Och för att ni skall 

veta att jag talar sanning så skynda er att köra iväg till 

parkeringshuset vid lasarettet, där skall ni finna ett nyfött barn 

som ligger nedbäddat i en kundvagn.” Och plötsligt var där 

tillsammans med ängeln en stor himmelsk kör som sjöng ”Ära 

vare Gud i Höjden och Fred på jorden, bland människor ett 

välbehag.” 

När änglarna hade försvunnit tog det en stund för 

tidningsbuden att hämta sig. Några trodde att de hade sett i 

syne, men de körde i alla fall iväg till parkeringshuset där de 

mycket riktigt fann det nyfödda barnet sovande i en kundvagn. 

De slog av motorerna för att inte den lille skulle andas in 

avgaser, knäböjde andaktsfullt på den svarta asfalten och 

berättade lågmält för föräldrarna vad de hade sett och hört. 

Maria gömde och begrundade allt i sitt hjärta. 



Tidningsbuden plockade fram sina smartphones och tog några 

bilder. Efter att frågat Josef och Maria om lov lade de ut 

bilderna på facebook och instagram och körde sedan tillbaka 

för att dela ut tidningarna. Med en gång började deras 

facebook- och instagramstatus att fyllas med ”likes” och glada 

kommentarer från människor över hela världen, som bland 

nattens nyheter upptäckte bilderna av ett nyfött barn med en 

sällsam utstrålning. Alla kände sig djupt berörda och en 

överjordisk frid fyllde deras sinnen.  

Några veckor senare uppstod tumult vid ID-kontrollerna på 

Kastrup. Tre män med arabiskt utseende som påstod sig vara 

magiker försökte föra in guld och dyrbara parfymer utan att 

vilja betala tull. De sa att de hade följt en osedvanligt stor 

stjärna och att det var gåvor till en nyfödd kung. Gränspolisen 

kom och fängslade männen och beslagtog gåvorna eftersom 

man trodde att ”stjärna” och ”kung” var kodord i en planerad 

terroristattack. En utredning påbörjades, men efter flera 

månaders vistelse med fulla restriktioner i häktet släpptes 

männen och de kunde återvända till sitt hemland. 

Pojken växte och mognade och Guds välbehag vilade över 

honom..." 

Berättelsen om Jesu födelse, den har berättats i generation 

efter generation i över 2000 år nu. Och egentligen kan man se 

på den utifrån tre perspektiv, och valet är alltid vårt, alltid ditt. 

Antingen ser man det som en bra berättelse, en fantastisk 

fantasisaga som överlevt alla generationer bara för att den är 

så bra. Den innehåller barn, änglar, djur, kungar, precis som 

barn alltid älskat att höra berättas om. Men det är bara en 

påhittad saga.  

Eller så ser man den som de flesta forskare ser den idag. Att 

det verkligen föddes en babies i Betlehem som sen växte upp, 

påverkade många människor, hade efterföljare och till slut dog 

en dramatisk död genom korsfästelse. Fakta, men det var bara 

det, en man som levde och sen dog och sen på något sätt 

lyckades få anhängare också efter sin död och på det sättet 

har berättelsen levt vidare genom historien. 

Eller så är det som jag tror, och som kyrkan i alla tider över 

hela världen trott och berättat vidare om, att det faktiskt var 

Gud som valde att bli människa. Som gjorde allt tvärtom mot 

vad man kunde tycka varit logiskt. I stället för att födas i 

palatset som son till Herodes, så föds Jesus i stallet på en 

bakgata i lilla Betlehem. I stället för att hyllas av makteliten så 

hyllas han av ett gäng killar som hade lågstatusyrket herde. I 

stället för att växa upp i överflöd hos översteprästen i 

Jerusalem, växer han upp sina första år som flykting i 

grannlandet Egypten. Och till slut för att etablera Guds Rike 

och rädda världen, så går han och dör, avrättad. Men även 

efter döden är allt tvärtom eftersom han uppstår, och istället 

för att lämna över sitt rike till en stor stab av kompetenta 



medarbetare så lämnar han över det till en brokig liten skara 

rädda människor, men en liten skara som fylls av Guds Ande 

och går ut i världen och berättar om denne Jesus, om Gud som 

blir människa, som har förvandlat deras liv. Och när vi idag 

julnatten 2017 igen berättar berättelsen om Jesus födelse så 

får du valet. Är det en saga, en historisk händelse som 

oförtjänt levt vidare, eller är det så att Jesus är en verklighet 

som vill vara med mitt i ditt liv och din vardag?  

Kyrkofadern Hieronymus som levde i slutet av 300-talet sa så 

här. ”Om Jesus fötts tusen gånger i Betlehem, men inte i mitt 

hjärta så hade jag ändå missat allt” Det fanns ingen plats för 

Jesus i härbärget för 2000 år sedan, Frågan är: finns det plats 

för honom nu i mitt liv, i ditt liv idag. Och är han en baby eller 

är han en kung? Den första kyrkans enklaste och samtidigt 

svåraste trosbekännelse bestod av endast fyra ord ” Jesus 

Kristus är Herre!” 

Och om du vill ska du få bekänna det tillsammans med mig 

denna julnatt: Vi bekänner tillsammans ”Jesus Kristus är 

herre” 


