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Govor o krepostnem Jožefu

(odlomki)

Kakor je bil Gospod * poslan med nas
iz Očetovega objema, * da nas vse reši,
tako je bil mladi Jožef * iz Jakobovega objema
poslan, da poizve, * kako je z njegovimi brati.

In kakor so Jožefovi * grobi bratje,
brž ko so ga zagledali, * da se jim bliža,
začeli naklepati * zlo zoper njega,
čeprav jim je prinašal * samo mir od očeta,
prav tako so tudi * trdosrčni Judje,
brž ko so zagledali Odrešenika, * rekli med seboj:
»To je dedič, * dajte, ubijmo ga in vse bo naše.«

In kakor so Jožefovi * bratje rekli:
»Proč z njim,« * in: »Osvobodimo se njegovih sanj,«
prav tako so Judje rekli: * »Pridite, ubijmo ga,
znebimo se ga * in polastimo se njegove dediščine.«
Jožefovi bratje * so med obedom
prodali brata, * ga umorili v mislih.
Na isti način * so zavrženi Judje,
ko so jedli pasho, * ubili Odrešenika. 

Jožefov spust * v Egipt pomeni
sestop našega Odrešenika na zemljo. 
In kot je Jožef * v zakonski spalnici
poteptal vso * moč greha, 
si nadel svetle * nagrade zmage
proti Egipčanki, * svoji gospodarici, 
tako je tudi Gospod, * Odrešenik naših duš,
s svojo desnico, * ko je sestopil v pekel, 
tam uničil * vso moč
strašnega * in skoraj nepremagljivega tirana. 

Ko je Jožef * premagal greh,
so ga zaprli v ječo * do ure njegovega kronanja; 
tako je bil tudi Gospod, * da bi odvzel
vse grehe sveta, * položen v grob. 
Jožef je v ječi * preživel celi dve leti
in preživljal čas * v veliki svobodi; 
medtem ko je Gospod, * kot mogočen, ostal
v grobu le tri dni, * ne da bi bil podvržen razpadanju. 

Jožefa so na faraonov ukaz * privedli ven
milostno iz ječe, * kot pravi zgled, 
ko je zlahka razložil * pomen sanj,
ki so nakazovale obilje žita, * ki bo kmalu nastopilo; 
medtem ko je naš Gospod [Jezus Kristus] * vstal od mrtvih
s svojo lastno močjo, * s katero je opustošil pekel, 
in Očetu ponudil * našo osvoboditev,
oznanil vstajenje * in večno življenje. 



Jožef je sedel * na faraonov voz
in prejel oblast * nad celotnim Egiptom; 
medtem ko se je naš Odrešenik, * kralj pred vsemi vekovi,
povzpel v nebesa * na oblaku svetlobe
in zasedel svoj prestol s slavo * na Očetovi desnici,
nad kerubi * kot edinorojeni Sin. 

Ko je Jožef vladal * nad Egiptom
in prejel oblast * nad svojimi sovražniki, 
so njegove brate * prostovoljno pripeljali
pred sodišče * tistega, ki naj bi od njihovih rok umrl; 
pripeljali so jih, da padejo na tla * s strahom in trepetom
pred tistim, ki je bil po njih prodan * v smrt; 
in s strahom so pokleknili * pred Jožefom,
za katerega niso hoteli, * da bi kraljeval nad njimi. 

Toda Jožef je prepoznal * svoje brate,
jih z eno samo besedo * razkril kot morilce; 
oni pa so, ko so to spoznali, * obstali osupli
v velikem sramu, * niso si upali odpreti ust
in niso imeli ničesar, * kar bi lahko rekli v svojo obrambo,
ker so se dobro zavedali * svojega lastnega greha 
v trenutku, * ko so ga prodali;
o njem pa, * za katerega se je zdelo, 
da so ga uničili v podzemlju, * se je nenadoma 
izkazalo, * da vlada nad njimi. 

Tako bo tudi tistega * strašnega dne,
ko bo Gospod prišel * na oblakih neba, 
da sede na prestol * svojega kraljestva,
in bodo vse njegove sovražnike * strašni angeli
privedli zvezane  * pred sodni stol,
vse tiste, ki niso hoteli, * da bi jim vladal. 
Nepostavni Judje * so namreč takrat mislili,
da bo, če bo križan, * umrl kot človek; 
in niso bili prepričani, * da je prišel kot Bog
za odrešenje, * da bi rešil naše duše. 

Tako kot je Jožef * povsem odkrito rekel
svojim bratom, * da jih je spravil v strah in trepet:
»Jaz sem Jožef, * ki ste ga prodali [v suženjstvo], 
zdaj pa vladam nad vami, * čeprav si tega niste želeli.«
Tako tudi Gospod * kaže križ
v sijaju svetle podobe * tistim, ki so ga križali, 
in oni prepoznajo * sam križ
in Božjega Sina, * ki so ga križali. 

Vedite, kako natančno * je Jožef postal
prava predpodoba * svojega lastnega Učitelja.

Zaradi vsega tega slavimo Očeta, Sina in Svetega Duha, +
ki jim bodi slava, moč, čast in čaščenje zdaj in na veke vekov in vekomaj. Amen.


