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Josef  - en lykke for Jesusbarnet      
 

En lykke at Josef var der. Han trodde på Maria.  

 

Da Maria ble med barn uten at forloveden Josef var faren, fortelles det at han vil skille seg fra 

henne i all stillhet. For han ønsker ikke å føre skam over henne.  

 

Josef måtte være en god mann. For dette kunne blitt skikkelig skandale. Med fare for Marias 

liv.  

 

En engel kommer til Josef i en drøm om natta. Den forteller ham at Marias barn er av Den 

Hellige Ånd. Hun bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef våkner. Han tror dette. Og tar Maria hjem 

til seg som sin kone.  

 

Josef står for meg som en av de største mennesker jeg vet om. Tenk å tro på denne historien, 

og satse på at den er sann. Josef holder guttongen Jesus som sin fra den dag han tar Maria 

hjem til seg.  

 

Josef er hele tiden litt i skyggen i Jesus -fortellingene. Vi vet ikke mye om ham. Arbeidskar. 

Snekker. Men for et mannfolk! Han stakk ikke av. Uten Josef hadde ikke dette gått. Da 

vismennene hadde besøkt den lille familien i stallen, viser engelen seg igjen for Josef i en 

drøm. Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes vil drepe barnet. De blir flyktninger bare 

dager etter at Jesus blir født. Josef tar i hast Maria og barnet med seg, og drar fra Betlehem 

den natta.  

 

Det kunne gått galt med Jesus veldig tidlig, hadde det ikke vært for Josef. 

 

Gud velger ikke den letteste veien inn på jord. Til enkle kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig 

etter livet. Men han har god greie på folk. Visste nok at Josef var noe til kar, og at Maria var 

litt av ei jente. For Gud søker kjærlighet, slik vi gjør. Det er derfor vi er av ham. Gud valgte 

julenatt to mennesker som tar i mot ham i kjærlighet, - som tar hånd om den som er liten. 

 

Guds Sønn var liten julenatt. En underlig tanke. Uten kjærlighet kan ingen leve opp. Heller 

ikke Guds Sønn. En lykke at Josef var der. 

 

Velsignet jul! 

 


