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LLIÇÓ 6
Trobar descans en els llaços familiars

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gènesi 34; Heb. 11: 17-22; Deut. 4:29; 1 Joan 3: 1, 2; Gènesi
39; Ef. 6: 1-13.

Text de la memòria: “Per tant, estimats, ja que ho sabeu per endavant, tingueu cura de que no caieu
també de la vostra fermesa, deixant-vos portar per l’error dels malvats; però creix en la gràcia i el
coneixement del nostre Senyor i Salvador Jesucrist. A Ell sigui la glòria tant ara com per sempre. Amén
” (2 Pere 3:17, 18, NKJV) .

El jove va escanejar amb deteniment l’horitzó. Després, finalment, els va veure. Feia dies que buscava els
seus germans. En apropar-se, fent una senyal i trucant al grup amb cara de tristesa, va rebre qualsevol cosa
menys una càlida benvinguda. Els seus propis germans volien matar-lo. Si no hagués estat per Ruben, potser
no hi hauria cap història per explicar. Reuben va convèncer a la resta per fer-lo caure una mica i tirar-lo a un
pou sec. Més tard, Judà es va plantejar el gran pla per desfer-se d’ell i guanyar una mica de diners, venent-lo
a uns comerciants d’esclaus que passaven.

Quin exemple de disfunció familiar!

Arribem a triar moltes coses a la vida, però no a la nostra família. Ningú no és perfecte i cap de nosaltres té
famílies perfectes i relacions familiars perfectes. Alguns de nosaltres són beneïts per pares, germans i altres
membres de la família que reflecteixen l’amor de Déu, però molts s’han de conformar amb menys de
l’ideal. Les relacions familiars sovint són complicades i doloroses, deixant-nos inquiets, ferits i transportant
un munt d’equipatges emocionals que, al seu torn, descarreguem als altres.

Com podem trobar el descans de Déu en aquesta àrea de les nostres vides? Aquesta setmana ens dirigim a la
història de Josep i els seus llaços familiars per veure com Déu treballa portant curació i descans emocional
malgrat les relacions familiars disfuncionals.

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 7 d’agost.

DIUMENGE ↥        

Disfunció a casa
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Joseph coneixia les famílies que no funcionaven. Ja havia començat amb els seus besavis, Abraham i
Sarah. Quan Sarah es va adonar que era estèril, havia convençut Abraham d’anar al seu criat Agar. Tan bon
punt Hagar estava embarassada, va començar la rivalitat. Al créixer en aquesta atmosfera, Ismael i Isaac van
agafar la tensió a les seves pròpies famílies. Isaac va intentar afavorir Esaú i Jacob va passar la vida intentant
guanyar-se l’amor i el respecte del seu pare. Més tard, Jacob va ser enganyat per casar-se amb dues
germanes que no es portaven bé i van competir entre elles a través d’una cursa de procreació, fins i tot
allistant a les seves criades per tenir els fills de Jacob.

Reviseu l’incident detallat al Gènesi 34. Quin tipus d’impacte emocional i relacional hauria
tingut tot aquest incident en la família en general i en el jove Joseph?

La rivalitat entre les mares, evidentment, es va estendre als nens, que van créixer disposats a lluitar. Quan
eren joves, els germans grans de Joseph ja havien massacrat tots els homes a la ciutat de Siquem. El germà
gran Reuben va mostrar domini i desafiament al seu vell pare en dormir amb Bilhah, la criada de Rachel i la
mare de diversos fills de Jacob (Gn. 35:22) . Mentrestant, Judà, el germà de Josep, va confondre la seva nora
vídua amb una prostituta i va acabar tenint bessons amb ella (Gènesi 38).

Jacob va afegir combustible al foc de tota aquesta tensió familiar pel seu evident favoritisme cap a Josep en
donar-li un costós abric de colors (Gn. 37: 3) . Si alguna vegada hi hagués una família disfuncional, la família
del patriarca hauria pogut competir amb ella.

Per què creieu que Abraham, Isaac i Jacob apareixen a la llista d’herois de la fe a Hebreus 11: 17-
22 si teniu en compte les seves desordenades relacions familiars?

Els defensors de la fe de Déu sovint no compleixen les expectatives pròpies i de Déu. Aquests homes
apareixen a Hebreus 11 no per les seves desordenades relacions familiars, sinó malgrat ells. Van aprendre,
sovint de manera difícil, sobre la fe, l’amor i la confiança en Déu mentre lluitaven amb aquests problemes
familiars.

Quina disfunció familiar heu heretat? Com lliurar-se al Senyor i als seus camins pot ajudar a trencar
aquest patró, almenys per al futur?

DILLUNS ↥        

Triar una nova direcció
Joseph es porta amb ell amb el dolor, les relacions complicades i l’ansietat mentre viatja a Egipte, on serà
venut com a esclau. No va ser un viatge tranquil mentre va lluitar contra les llàgrimes.

“Mentrestant, Josep amb els seus captors anava de camí a Egipte. Mentre la caravana anava cap al sud cap a
les fronteres de Canaan, el noi podia distingir a la llunyania els turons entre els quals hi havia les tendes del
seu pare. Va plorar amargament al pensar aquell amorós pare en la seva solitud i aflicció. De nou l'escena de
Dothan va aparèixer davant seu. Va veure els seus germans enfadats i va sentir que les seves mirades ferotges
es posaven sobre ell. Les paraules punyents i insultants que havien conegut les seves súpliques agonitzants li
sonaven a les orelles. Amb el cor tremolant esperava el futur. Quin canvi de situació: del fill tendrament
estimat a l’esclau menyspreat i desemparat! Sol i sense amics, quina seria la seva sort a l’estranya terra a la
qual anava? Durant un temps, Joseph es va lliurar al dolor i al terror descontrolats. ...

Llavors els seus pensaments es van dirigir cap al Déu del seu pare. A la seva infància se li havia ensenyat a
estimar-lo i a témer-lo. Sovint a la tenda del seu pare havia escoltat la història de la visió que Jacob veia
quan fugia de casa seva, un exiliat i un fugitiu. ... Ara totes aquestes precioses lliçons li van venir
vívidament. Josep creia que el Déu dels seus pares seria el seu Déu. Llavors es va lliurar plenament al Senyor
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i va pregar que el Guardià d’Israel fos amb ell a la terra del seu exili. ”- Ellen G. White, Patriarques i
profetes , pàgines 213, 214 (cursiva subministrada).

Algunes cultures emfatitzen el paper de la comunitat sobre l'individu, mentre que altres cultures s'inclinen a
emfatitzar el paper de l'individu sobre la comunitat. Tot i que trobem un equilibri entre aquests dos a les
Escriptures, hi ha clarament una crida al compromís personal i corporatiu amb Déu. Josep comença a trobar
descans en les seves relacions prenent una decisió personal de seguir Déu.

Què ens ensenyen els versos següents sobre el compromís personal? (Deut. 4:29, Jos. 24:15, 1 Cròn.
16:11, Ps. 14: 2, Prov. 8:10, Isa. 55: 6) .

Per trobar el descans, hem de prendre una decisió personal per seguir Déu. Encara que els nostres
avantpassats fossin gegants espirituals, aquesta fe i espiritualitat no es transmeten genèticament. Recordeu,
Déu només té fills, no hi ha néts.

Per què és important cada dia, fins i tot cada moment de cada dia, triar dedicar-se a Déu? Què passa
quan no ho fas?

DIMARTS ↥        

Trobar l'autèntic autovalor
Si Josep havia tingut alguna esperança d’escapar i trobar el camí de tornada a casa, es van precipitar a
arribar a Egipte, on Josep és revendut a una casa destacada. El Gènesi 39: 1 ens diu que "Potifar, un oficial
del faraó, capità de la guàrdia, egipci, el va comprar als ismaelites" (NKJV). De sobte, el jove es va endur una
nova llengua i cultura estranyes.

Les nostres famílies i les relacions properes són fonamentals en el desenvolupament de la nostra
autoestima. Josep havia crescut creient que era quelcom especial: el fill gran de la dona més estimada (Gn.
29:18) . Sens dubte, era el favorit del seu pare i l’únic amb un bell abric de molts colors (Gn. 37: 3, 4) .

Però, qui era ara? Un esclau, algú que es podria comprar o vendre a voluntat. Mireu amb quina velocitat va
canviar tota la seva situació. Mireu amb quina rapidesa la vida semblava haver-li girat.

De fet, Josep aprèn la lliçó que tots hem d’aprendre. Si depenem d’altres per dir-nos el que valem, farem un
viatge difícil i estarem terriblement confosos, perquè no tothom apreciarà qui som ni com som. En canvi,
hem de trobar la nostra autoestima en allò que Déu pensa de nosaltres, com ens veu Déu, i no en els rols que
tenim actualment.

Com ens veu Déu cadascun de nosaltres? (Isa. 43: 1; Mal. 3:17; Joan 1:12; Joan 15:15; Rom. 8:14; 1
Joan 3: 1, 2) .

Déu ens mira a cadascun de nosaltres amb ulleres tenyides de gràcia. Veu un potencial, bellesa i talent que ni
tan sols podem imaginar. En última instància, estava preparat per morir per nosaltres, de manera que
poguéssim tenir l'oportunitat de convertir-nos en el que vam ser creats. Tot i que ens mostra la nostra
pecaminositat i el gran preu que ens va costar redimir-ne, la Creu també ens mostra el nostre gran valor i
valor per a Déu. Independentment del que pensin els altres de nosaltres o fins i tot del que pensem de
nosaltres mateixos, Déu ens estima i busca redimir-nos no només del poder dels pecats ara, sinó de la mort
eterna que porten.

La pregunta clau, doncs, sempre és la mateixa: com responem a la realitat de l’amor de Déu, tal com es
revela en Jesucrist?
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Hi ha molts grups i individus que ens diuen que ens estimem tal com som i que ens acceptem sense
crítica. Per què és realment aquest autoengany? Per què és important que el nostre valor vingui de fora
de nosaltres mateixos i d’aquell que ens ha creat i coneix el nostre veritable potencial?

DIMECRES ↥        

Relacions entre el camí de Déu
Inicialment, la història de Josep a Egipte fa un gir positiu. Josep s’ha confiat a Déu i Déu beneeix a Josep,
que s’eleva a alçades que no hauria imaginat a la casa de Potifar.

De quines maneres pràctiques es podrien veure les benediccions de Déu en la vida de Josep? Com
són les relacions interpersonals de Josep? Llegiu Gènesi 39: 1-6.

Tot i que Joseph sembla que s’entén molt bé amb Potiphar i les seves relacions entre el personal de la casa i
del camp semblen ser fluides, els problemes s’estan produint. Algú a casa és inquiet.

Amb quin problema de relació s’enfronta Josep? Com opta per gestionar-lo? Llegiu Gènesi 39: 7-
10.

Josep té un problema amb l’esposa de Potifar. Potser hauríem de reformular-ho: la dona de Potifar té un
problema. Mira als altres com a "coses" que es poden manipular i utilitzar. Vol "utilitzar" Joseph. Es descriu a
Josep com "guapo en forma i aparença" (Gènesi 39: 6, NKJV) . La Bíblia poques vegades menciona els trets
físics de les persones, perquè Déu “no veu com veu l’home; perquè l’home mira l’aspecte exterior, però el
Senyor mira el cor ” (1 Sam. 16: 7, NKJV) . En aquest cas, la bona aparença de Josep sembla ser més un
obstacle que una ajuda a la recerca de la puresa i la fidelitat als principis de Déu.

Tot i la insistència d’aquesta perversa dona, Joseph fa alguna cosa aparentment contraproduent. Aplica els
principis bíblics a totes les relacions, en aquest cas l’esposa de Potifar. Els principis bíblics per a les relacions
no són antiquats, tal com ho pot acreditar qualsevol persona (que és tothom) que hagi patit les
conseqüències del pecat.

La narració bíblica assenyala que no es tracta d’una temptació puntual. L’esposa de Potifar el va perseguir
una i altra vegada (Gn. 39:10) . Josep va intentar explicar la seva motivació per a la seva decisió (Gn. 39: 8,
9), però no semblava que funcionés.

Joseph s’adona que no pot controlar les decisions dels altres. Tanmateix, decideix viure, estimar i tractar els
que l’envolten d’una manera que honri Déu. Josep ha après a viure en presència de Déu. Aquest coneixement
el va ajudar a resistir la temptació.

Heu intentat aplicar principis bíblics a totes les vostres relacions, fins i tot aquelles en què l’altra
persona no “juga amb justícia”? Com va funcionar? Llegiu Mateu 5: 43-48. Per què és important viure
així?

DIJOUS ↥        

La gran controvèrsia, de prop i personal
Com sabem per la lectura de la història (Gn. 39: 11-20) , Josep pateix per la seva decisió de principis. Josep
és llançat a la presó. Com a propietat de Potifar, Joseph podria haver estat assassinat al lloc, sense
preguntes. Potifar, evidentment, no es va creure la seva dona, però va haver de protegir la seva reputació
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prenent mesures. I, malgrat les circumstàncies horribles, l'Escriptura diu: "El Senyor estava amb Josep" (Gn.
39:21) .

La vida al planeta terra no és justa. El bé no sempre es premia i el mal no sempre es castiga
immediatament. Però hi ha bones notícies: Josep pot trobar descans, fins i tot a la presó, perquè Déu és amb
ell. A la presó hauria pogut meditar sobre la injustícia de la seva situació, retirat i fins i tot renunciar a Déu.

Què fa Josep mentre està a la presó? Com es relaciona amb els que l’envolten? Llegiu Gènesi 39:
21-40: 22.

A la presó, Joseph treballa amb el real, no amb l’ideal. Xarxa; ajuda els altres, tot i que les situacions a la
presó estaven lluny de l’ideal que devia desitjar. I Joseph no està per sobre de demanar ajuda i fer-se
vulnerable. Demana ajuda al cuper quan interpreta el seu somni.

Quina és la perspectiva general sobre les relacions que Pau presenta a Efesis 6: 1-13?

Les nostres relacions són reflexos en miniatura de la gran controvèrsia entre Déu i Satanàs que va creixent al
llarg dels segles. Això significa, doncs, que no hi ha relacions perfectes. Totes les relacions han de tenir
dinàmiques de creixement i Satanàs té un interès especial en utilitzar totes les nostres relacions,
especialment les més properes, al seu avantatge per fer mal i frustrar la voluntat de Déu per a les nostres
vides. Podem agrair que no ens quedem per lliurar aquestes batalles pel nostre compte. La Paraula de Déu
estableix principis per a les nostres relacions. La seva promesa de donar-nos saviesa (Jaume 1: 5) també
s’estén a les nostres relacions. I, com estava amb Josep, promet estar amb nosaltres quan les nostres
relacions resultin complexes.

Penseu en la promesa de Déu a Jaume 1: 5 i preneu-vos un moment per pregar per obtenir saviesa en
les vostres relacions. Com podeu intentar obrir-vos als impulsos de l’Esperit Sant quan us relacioneu amb
aquestes persones?

DIVENDRES ↥        
Pensament addicional: En el context del que li va passar a Joseph amb la dona de Potifar, Ellen White
va escriure: “Aquí teniu un exemple per a totes les generacions que haurien de viure a la terra. ... Déu serà
una ajuda present i el seu Esperit un escut. Encara que envoltats de les temptacions més severes, hi ha una
font de força a la qual poden aplicar-se i resistir-hi. Com de ferotge va ser l’assalt a la moral de Josep.
Provenia d’una influència, la més propensa a desviar-se. Tot i així, amb quina promptitud i fermesa es va
resistir. ... Havia posat la seva reputació i interès en mans de Déu. I, tot i que va patir-lo per un temps
d’aflicció, per preparar-lo per ocupar un lloc important, no obstant això, Déu va protegir amb seguretat
aquella reputació que va ser ennegrida per un acusador pervers i, després, en el seu bon moment, va fer
brillar. Déu va fer fins i tot la presó el camí cap a la seva elevació.La virtut portarà amb el temps la seva
pròpia recompensa. L’escut que cobria el cor de Josep era el temor de Déu, que el feia ser fidel i just al seu
amo i fidel a Déu. Menyspreava aquesta ingratitud que el portaria a abusar de la confiança del seu amo, tot i
que el seu amo mai no en sabés el fet ”. - Ellen G. White,L'esperit de la profecia , vol. 1, pàg. 132 .

Preguntes de debat:

1. Ser un cristià nominal o un adventista cultural no ens ajudarà a trobar descans en les nostres
relacions. Quines diferències hi ha entre un adventista "cultural" i un autèntic creient?

2. La germana X s’acaba d’incorporar a l’església. Està casada amb un no creient. Estima el seu marit,
però a ell no li encanten els canvis que hi veu. Quin seria el vostre consell, basat en principis
bíblics, per al vostre nou membre de l’església?
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3. L’autor rus Leo Tolstoi va escriure: “Totes les famílies felices són iguals; cada família infeliç és
infeliç a la seva manera ". Totes les famílies, en un grau o altre, pateixen una disfunció, perquè
totes estan formades per pecadors, cadascuna aporta la seva pròpia disfunció a la relació
familiar. Com podem cadascun de nosaltres, per gràcia de Déu, seguir els principis bíblics d’amor,
perdó, suport de càrregues, etc. per aportar una curació a les nostres relacions familiars?

4. Tantes persones han tingut l’experiència que les coses els van anar bé a ells i a la seva família
quan, de sobte, de forma inesperada, es produeix la tragèdia. En moments com aquest, per què és
tan crucial aferrar-se a la fe, aferrar-se a les promeses de la Paraula de Déu? Especialment quan els
temps són bons, per què és important estar preparats, espiritualment, per als mals moments?


