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Juldagen
”Jesu födelse”
Jesaja 9:2-7
Hebr 1:1-3
Luk 2:1-20, Matt 1:18-25
Ps:121, 662, 118, 122, 119
Förutom Jesusbarnet så är det ju mycket fokus på Maria vid jultid. Och det är som sig bör. Nu
har den urgamla profetian blivit uppfylld: ”Jungfrun skall bli havande och föda en son och
man skall ge honom namnet Immanuel, Gud med oss”. Nu har Gud verkligen blivit en av oss.
Sonen som fanns före allting, som var med vi själva skapelsen har nu blivit människa. Gud
hör samman med oss.
Men det är en annan person som finns där i bakgrunden och som man annars inte tänker så
mycket på. Det blir lätt att man tar honom för givet. Jag tänker på Josef som hela tiden fanns
vid Marias sida. Hade det inte varit för honom så hade den unga Maria, som kanske inte var
äldre än 14-15 år, klarat sig så länge med sitt nyfödda barn.
Josef hade trolovat sig med Maria, när han fick höra att hon var gravid. Vi kanske inte blir
förvånade över att han inte trodde på historien om den helige Ande. En normal judisk hade
förmodligen dragit henne inför domstol och enligt Mose lag skulle hon stenas. Men Josef ville
henne inget illa även om han kände sig tvungen att bryta med trolovningen. Men han ville
göra det i tysthet utan att göra något väsen av det.
Men då får även Josef änglabesök även om det var i en dröm. Och ängeln bekräftar att det
som Maria sa verkligen stämde. Och Gud talar om för honom att inte vara rädd att äkta Maria.
Josef hade tänkt ut en egen lösning, han ville upphäva trolovningen. Men av Gud fick han
istället uppdraget att bli beskyddare för barnet och hans mor. Flera gånger får Josef besök av
änglar i drömmen. Och varje gång gällde det omsorg om barnet och Maria.
Men det var ändå bara en dröm som Josef fick, medan Maria fick se ängeln i det verkliga
livet. Det krävde ett stort mått av tro även av Josef att kunna lite på att det var som det sades.
Både Josef och Maria var öppna för Gud och hans vilja.
Josef tog sitt ansvar, han finns lite i bakgrunden, men är likafullt oumbärlig. Maria och
Jesusbarnet hade honom troget vis sin sida.
Bibeln är tydlig med att Josef inte är far till Jesus. Men när Jesus var tolv år gammal och
försvann under ett besök i Jerusalem och blev funnen efter tre dagar i templet, då säger Maria
till Jesus: ”Din far och jag har letat efter dig.” Och med far syftade hon på Josef. Han hade
alltså tagit på sig fadersrollen. Han tog ansvar som familjefar utan att han egentligen var
skyldig att göra det. Ingen hade klandrat honom om han hade skiljt sig innan han gifte sig.
Men han var en man som visade på stor tillit till Gud. Han såg sitt uppdrag: att fostra och
försörja det barn som Maria bar på.
När Gud varnar dem för Herodes och uppmanar dem att fly så är det Josef som budskapet går
till. På samma sätt när det blir dags att återvända hem igen. Den heliga familjen hade en

ledare, Josef, men det var en ledare som var nöjd med att stå i bakgrunden och finnas till
hands.
Det handlar alltså om en jungfrufödelse. Profetian i Jesaja skulle uppfyllas: ”Jungfrun ska bli
havande och föda en son”. Kan vi tro på detta? Strider det inte mot förnuftet? Själv menar jag
att det motsatta hade varit oförnuftigt. Om man nu verkligen tror att Gud finns och har skapat
universum så vore det märkligt att inte tro att miraklet med jungfrufödseln är möjlig.
Andra har menat att detta med jungfrufödsel inte alls är unikt, det finns i andra religioner
också. I den grekiska mytologin så berättas det om hur Zeus låg med en jordisk kvinna och
fick en son med henne. Sådana halvgudar var vanligt i den grekiska föreställningsvärlden.
Men Jesu födsel är ändå något unikt som inte har sin motsvarighet i någon annan religion.
Ingen annan stans talas det om en allsmäktig Gud som låter sin son födas som människa.
Jesus är ingen halvgud, han var helt och människa, samtidigt som han var helt och hållet Gud.
Det är därför som jungfrufödseln också är viktig. Jesus är människa efter sin mor och Gud
efter sin far.
Jesus föddes in i en familj. Den heliga familjen Josef, Maria och Jesus bildade en jordisk
treenighet, en motsvarighet till den himmelska. Och hela den himmelska treenigheten är med
när Gud blir människa. Det var Fadern som sände den heliga Ande, vilken genom Maria blev
havande. Den gudomliga treenigheten finns med när den jordiska bildades. De skulle hålla
ihop under alla omständigheter, även när de hotades och tvingades till flykt.
Hela familjen är en förebild för oss. Inte minst Josef. Han som i tro och tillit till Gud ändrade
sina planer och tog på sig uppdraget som familjefar och beskyddare.

