NOVENE TIL DEN HELLIGE JOSEF
❖ Betrakting
❖ Sang: Navnene deres er dypt forenet: Jesus, Maria, Josef

INTENSJONER:
• Om å bli befridd fra sekulariseringen og dens lidelser:
Mektige Josef, be for oss!
• Om rettskaffenhet i våre relasjoner og et liv i kyskhet utfra livets stand:
Renhetens beskytter, be for oss!
• Om vilje til å lære ydmykhet:
Ydmyke Josef: Be for oss!
• Om at vi trofast vender oss mot Gud under pandemien:
Trofaste Josef, be for oss!
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Første dag: Josef- en rettskaffen mann
Matt 1,19:

«Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over
henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet.»

Hvilket dilemma Josef opplevde da han oppdaget at Maria var med barn. Hva skulle han
gjøre? Men han «gjorde det rette», han var en mann av Gud, - en rettskaffen mann.
Josef stolte på at Gud ville rettlede ham og vise ham hva som måtte gjøres ̵ og Gud viste
ham veien.
Vi er ofte usikre på hva som er det riktige å gjøre. Vi engster og bekymrer oss, og klandrer
Gud for at Han tillater at det ene eller det andre skjer med oss.
Hellige Josef, lær meg å legge mine problemer frem for Herren, lytte til Ham og å gjøre
det rette.

Andre dag: Josef- en lyttende mann
Ordspr. 2,9: «Da vil du forstå ærlighet, rettferd og rett,
alle gode veier.»
Josef var en mann som lyttet. Det er ikke nedtegnet at han sa
noe. Han var i stand til å høre Guds ord; han visste å være
stille, slik at Guds ord kunne komme til ham.
I dagens samfunn er vi omgitt av ulike former for støy og
distraksjon. Våre åndelige «sanser» blir lett overdøvet og
hemmet av alt rundt oss.
Hellige Josef, hjelp meg å vite hvordan jeg kan være stille
for Gud, og hvordan jeg kan skape et rom for stillhet i min
hverdag.

Tredje dag: Josef- en åpenbaringens mann
Matt 2,13: «(…) viste Herrens engel seg for Josef i en drøm (…)»
Josef var en mann med drømmer og åpenbaringer. Han levde et «vanlig» liv, men innså
samtidig at Gud kunne gjøre uvanlige ting, selv i hans liv og i landsbyen hans.
Våre liv fremstår også som veldig «vanlige». Men hver og en av oss er spesielle for Gud.
Gud har en plan for oss alle. Han ønsker å bruke oss i sin plan for å skape sitt rike på jorden.
Hellige Josef, hjelp meg å være våken for Guds underfulle virke i mitt liv.
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Fjerde dag: Josef- en misjonær
Matt 2,14: «Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt av sted til
Egypt.»
Evangeliet forteller oss at Josef tok Maria og
barnet med seg til et hedensk land. St.
Hilarius, en av de tidlige kirkefedrene, sa at
Den hellige Josef er et «eksempel for
apostlene».
Apostlenes,
misjonærenes
oppgave, er å bringe det gode budskap om
Kristus og hans mor til alle folk.
Dagens misjonærer bringer det samme gode
budskap. Hver kristen er kalt til å dele Kirkens
misjon både hjemme og i land langt unna.
Hellige Josef, hjelp meg å vite hvordan jeg kan bringe Kristus inn i livene til mennesker,
spesielt dem som trenger det mest.

Femte dag: Josef- en familiemann
Luk 2,4:

«Josef dro (…) til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt»
Josef var en etterkommer av kong David, likevel levde
han en relativt anonym tilværelse og «ble ikke regnet for
noe i verdens øyne». Han stod overfor vanskelige
familieproblemer: Marias graviditet, trusselen mot
barnets liv, eksilet i et fremmed land: hvordan får
endene til å møtes gjennom sitt arbeide. I tillegg, hva
skulle han gjøre med forvarslet om at Jesusbarnet var
utsett til herlighet og lidelse?
Hellige Josef, vern alle familier, slik du vernet din. Hjelp
dem å se Guds hånd i opp- og nedturer i familielivet.
Hjelp dem med deres finansielle problemer, og la ikke
penger eller materielle ting ødelegge båndet som
forener familien.
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Sjette dag: Josef – en bønnens mann
Luk 2, 41:

«Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske.»
Som familiens overhode feiret Josef de religiøse helligdagene
med sin familie. Han ville gå i synagogen i Nasaret på
sabbaten, og dra til tempelet i forbindelse med de store
feiringene.
Han ville også be ved måltidene, på ulike tidspunkt av dagen;
han ville brukt ord som «Halleluja», «Hosanna» og «Amen»;
han ville bedt og sunget Salmene. I stillheten, under sin tid i
bønn, ville han visst at Gud talte til ham.
Hellige Josef, hjelp meg å vokse som menneske gjennom
bønn.

Syvende dag: Josef – Jesu lærer
Matt 1, 25: «(…) Og han ga ham navnet Jesus.»
Navngiving var noe veldig høytidelig og viktig i Bibelen. Å
kjenne noens navn var å ha tilgang til mysteriet om hans
vesen. Josef, mannen nærmest Jesus, må, akkurat som
Maria, ha grunnet over dette bemerkelsesverdige
barnet. Likevel hadde Josef, som overhode for husholdet,
oppgaven å lære Jesus sine bønner, ta ham med for å
sitte med mennene i synagogen, innvie ham i Skriftene
og lære ham ritualene som troende jøde.
I dagens samfunn har mange familiefedre mistet sin
opplevelse av plass i familien: mange utviser svakt
lederskap, særlig når det kommer til religiøs praksis.
Hellige Josef, måtte ditt eksempel inspirere kristne fedre til å lede sine barn i tilbedelse av
vår himmelske Far, og til å være gode eksempler på kristen oppførsel i sine familier.
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Åttende dag: Josef- en arbeidsmann
Matt 13,55: «Er ikke dette tømmermannens sønn? (…)»
I Evangeliet etter Markus leser vi hvordan
mennesker sa om Jesus: «Er ikke dette
tømmermannen?» (Mark 6,3). Han lærte
yrket fra Josef, som må ha vært like
samvittighetsfull når det gjaldt sitt arbeide,
som når det gjaldt hans religiøse plikter.
Han kjente verdien av arbeid, gjennom
arbeidet viet til Gud, slutter mennesket seg
til Jesu eget frelsesverk. Han kjente nok
også til arbeidsledighetens forbannelse;
der var vanskelige tider i Nasaret, der folk ikke hadde penger for å gi arbeid til Josef og Jesus.
Det moderne menneske har en tendens til å se arbeid bare som en måte å tjene penger på:
altfor ofte blir arbeid en måte å stille sitt grådige instinkt. Maskinen har erstattet
håndverkeren. Det er lite følelse av stolthet i håndverk.
Hellige Josef, hjelp meg å se mitt arbeid som tjeneste for andre, som en del av frelsesverket;
som et middel til å bringe orden og skjønnhet ut av kaos, som en måte å gjøre verden til et
bedre sted.

Niende dag: Josef- en mann i kjærlighetens tjeneste
Matt 24,45: «Hvem er da den tro og kloke tjeneren som herren har satt over de andre
tjenerne for å gi dem mat i rett tid?»
Den jødiske idealmannen var en som var «rettskaffen», en
som aktivt adlød Guds ord, som utførte Hans vilje. Josef
handlet umiddelbart, når han fikk vite Guds vilje. Hans liv var
i kjærlighetens tjeneste. Han tjente sin familie, han tjente
sine naboer, han tjente sin Gud. Det er ikke rart at man i
kristen fromhet har sett for seg hans «gode død» i nærvær
av Jesus og Maria.
Hellige Josef, måtte ditt eksempel og din forbønn hjelpe
meg å vokse i kjærlighetens tjeneste, samt lære meg å «leve
i det salige håp og vente vår Frelser Jesu Kristi komme», slik
at vi kan dele en dag i kjærlighetens tjeneste på festen i
Himmelriket.
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Navnene deres er dypt forenet:
JESUS, MARIA, JOSEF
T: Polsk sang til ære for Den hellige Familie
”Dobrze złączone imiona one”
Norsk gjendikting: Karmelittnonnene i Tromsø, 2021
M: Pater W. Lewkowicz

2. Lykken vil råde / hvor de er æret
Hjelper i livet / hjelper i døden

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF.

3. De verner alle / som er i fare
Gjør veien trygg / og leder til frelse

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF.

4. Tilflukt i trengsler / og trøst i lengsler
Hjelp og beskytt oss / vern våre sjeler

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF.

5. Skjul våre hjerter / i deres renhet
Lær oss å leve / stille og fattig

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF.

6. Lær oss om livet / i vår familie
Slik at vi handler / etter Guds vilje

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF.

7. Opplys oss, redd oss / Sanctæ Familiæ*
Alt gir vi over / i deres hender

JESUS, MARIA, JOSEF.
JESUS, MARIA, JOSEF!

*Sancta Familia (lat.) = Den hellige Familie
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St.Josef og nardusblomsten
I Den katolske kirkes spanske ikonografiske tradisjon blir nardusblomsten brukt som en
representasjon av St. Josef. Det er også derfor pave Frans har nardus som en del av
våpenskjoldet sitt. St. Josef synes å være assosiert med liljer på ulike vis, så hva handler
egentlig dette med nardus om?
Det hadde hjulpet å kjenne en spansk ikonograf, men det finnes et hint om hva som knytter
St. Josef til nardusen. I den spanske poesiboken «En kvinne i sin hage: utvalgte dikt» av
kubaneren Dulce Maria Loynaz, finner man dette verset:
Plantet i din fortryllede jord, tørre kvister blir til nardus, - St. Josefs hvite blomst –
bryllupsblomsten.
Det finnes faktisk en blomst som kalles nardo
(Polianthes tuberosa- vår tuberose). Nardo eller
Vara de San Jose (St. Josefs stav) er dens folkelige navn
på spansk. Den kommer opprinnelig fra Mexico. Noen
statuer eller bilder av St. Josef fremstiller ham med en
stav med en blomst på toppen. Vanligvis blomstrer de
nederste, imens de øverste er lukket. Nardus er en
duftende plante som blomstrer om natten. Den er
omtrent 45 cm lang og produserer voksaktige hvite
blomster og spirer fra bunnen og opp mot toppen. Det
som er interessant i Pavens våpenskjold er at nardusen
er avbildet før den er i full blomst. Det vi ser er derfor
små klynger av uåpnede, blomster fordi dette er slik
den ser ut om dagen, siden den blomstrer om natten.

Vi forbinder St. Josef med en linje, fordi det vi er kjent med er blomsten når
den er i full blomst og da kaller vi den en lilje. Dette er ikke nødvendigvis
feil, fordi nardusen tilhører liljefamilien. Ettersom blomsten er hvit, er den
et symbol på renhet.
Kirkefedrene bruker nardusen som et symbol på renhet. Renhet og
ydmykhet er selvfølgelig dyder vi finner hos St. Josef. Staven er et symbol
på hans autoritet, siden han ble gitt autoritet som Jesu fosterfar.
Kilde: http://islandlife-inamonastery.blogspot.com/2013/04/mystery-flower.html
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Ikonen fremstiller livet til Josef, Marias mann

MINIATYRER:
1. Trolovelse (Matt 1,18; Luk 1,27)
2. Josefs drøm (Matt 1,20)
3. Jesu fødsel (Matt 1,18–25; Luk 2,1–20)
4. Vismennene hyller Jesus (Matt 2,1–12)
5. Jesus blir båret fram i tempelet (Luk 2,22–28)
6. Flukten til Egypt (Matt 2,13–15)
7. Jesus som tolvåring i tempelet (Luk 2,41–50)
8. I Nasaret (Luk 2,51–51)
9. Josef på dødsleiet
10. Josefs død
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