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LLIÇÓ 7
Descans, relacions i curació

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gn. 42: 7-20, Mat. 25: 41-46, Gn. 42: 21-24, Gn. 45: 1-15,
Lluc 23:34, Gn. 50: 15-21 .

Text de la memòria: “Però ara, no us endeigueu ni us enfadeu amb vosaltres mateixos perquè m’heu
venut aquí; perquè Déu m’ha enviat davant teu per preservar la vida ” (Gn. 45: 5, NKJV) .

Un home havia estat acusat d’agredir sexualment una dona. El va identificar positivament en una fila
policial. Tot i que les proves van posar en dubte la seva culpabilitat, la dona es va mostrar ferma que
"Johnny" era el culpable.

Johnny va anar a la presó, on va podrir durant 14 anys per un delicte que no va cometre. Només quan les
proves de l'ADN el van exonerar, la dona, "Joan", es va adonar del seu terrible error.

Volia conèixer Johnny després que aquest fos alliberat. Què faria aquest home, que va patir tant, quan es va
trobar cara a cara amb la dona que havia arruïnat la seva vida durant tants anys?

Estava en una habitació, esperant que vingués. Quan ho va fer, i es van mirar als ulls, Joan va esclatar a
plorar.

"Johnny només es va inclinar i em va agafar les mans, i em va mirar i em va dir:" Et perdono ". No m’ho podia
creure. Aquí hi havia aquest home que havia odiat i que només volia morir. I, tanmateix, ara era aquí, dient-
me, qui li havia fet tant de mal que em perdonava? Només llavors vaig començar a entendre de què es
tractava realment la gràcia. I només llavors vaig començar a curar-me i a descansar de debò ”.

Aquesta setmana analitzarem el perdó i què pot fer per als cors humans inquiets.

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 14 d’agost.

DIUMENGE ↥        

Enfront del passat
Finalment, les coses es van moure en la direcció correcta per a Joseph, en gran mesura. No només surt de la
presó, sinó que és nomenat primer ministre d’Egipte després d’interpretar els somnis del faraó (Gènesi
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41). Està casat i té dos fills propis (Gn. 41: 50-52) . Els magatzems d’Egipte estan plens i la fam predita ha
començat. I després, un dia, els germans de Josep van aparèixer a Egipte.

Llegiu la primera trobada entre Josep i els seus germans a Gènesi 42: 7-20. Per què l'elaborada
trama? Què intentava fer Josep amb aquesta primera reunió?

Josep tenia el poder i hauria pogut venjar-se dels seus germans sense haver de justificar-se. Però, en lloc de
venjar-se, Joseph es preocupa pels membres de la seva família a casa. Està preocupat pel seu pare. Encara
vivia o una família disfuncional s’havia convertit en una família sense patriarca? I què passa amb el seu germà
Benjamin? Com a alegria i alegria del seu pare, Benjamin estava ara en la mateixa posició que havia estat
Josep. ¿Els germans havien transferit la seva perillosa gelosia a Benjamin? Ara Joseph està en condicions de
buscar aquestes persones vulnerables de la seva família, i ho fa exactament.

Practicar principis bíblics en les nostres relacions no vol dir que puguem o hauríem d’acceptar
abusos. Cadascun de nosaltres és preciós als ulls de Déu. Jesús va pagar el preu final a la creu per cadascun
de nosaltres.

Per què Jesús pren l'abús o la negligència d'altres persones tan personalment? Llegiu Mateu 25:
41-46.

Tots ens han comprat a través de la sang de Jesús i legalment tots som seus. Qualsevol que sigui abusiu està
atacant la propietat de Jesús.

L'abús sexual i la violència emocional o física mai no formaran part de la dinàmica familiar. No es tracta
només d’una empresa privada privada que s’ha de resoldre internament. Això necessitarà ajuda i intervenció
externa. Si algú o algú de la vostra família està sent maltractat, demaneu ajuda a un professional de
confiança.

Quins són alguns principis bíblics que heu d’aplicar a les relacions familiars difícils que esteu
experimentant ara?

DILLUNS ↥        

Configuració de l’escenari
Josep ha perdonat els seus germans. No sabem exactament quan els va perdonar Josep, però, òbviament, va
passar molt abans que es presentessin. Josep probablement mai no hauria prosperat a Egipte si no hagués
perdonat perquè, molt probablement, la ira i l’amargor li haurien menjat l’ànima i afectar les seves relacions
amb el Senyor.

Diversos estudis sobre supervivents de la tragèdia infligits per d’altres han posat en relleu el fet que per a les
víctimes del patiment més horrible, el perdó era un factor clau per trobar curació i per tornar a unir les seves
vides. Sense perdó, seguim sent víctimes. El perdó té més a veure amb nosaltres mateixos que amb la
persona o persones que ens han ofès.

Tot i que Joseph ha perdonat els seus germans, no està disposat a deixar que les relacions familiars
reprenguin on els va deixar; és a dir, al pou sec de Dothan. Ha de veure si alguna cosa ha canviat.

Què escolta Josep? Llegiu Gènesi 42: 21-24. Què aprèn dels seus germans?
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Tota la comunicació s’ha dut a terme a través d’un intèrpret i, per tant, els germans de Joseph desconeixen
que els pugui entendre. Josep escolta la confessió dels seus germans. Els germans havien pensat que, en
desfer-se de Josep, estarien lliures de la seva notificació al seu pare. Van pensar que no haurien d’aguantar
els seus somnis ni veure’l gaudir amb el paper de ser el favorit del seu pare. Però en lloc de trobar descans,
han estat plagats per una consciència culpable durant tots aquests anys. La seva acció havia provocat
inquietud i un temor paralitzant de la retribució de Déu. Joseph en realitat compadeix el seu patiment. Els
plora.

Josep sap que la fam encara durarà uns quants anys més i, per tant, insisteix que tornin a portar Benjamin a
la propera vegada que vinguin a comprar gra (Gn. 42:20) . També manté a Simeó com a
ostatge (Gèn . 42:24) .

Després de veure que Benjamin encara és viu, organitza una festa en què evidentment mostra favoritisme a
Benjamin (Gn. 43:34) per veure si els vells patrons de gelosia encara hi eren. Els germans no mostren cap
signe de gelosia, però Joseph sap fins a quin punt poden ser astuts. Al cap i a la fi, van enganyar tota una
ciutat (Gn. 34:13) , i segurament creu que devien haver mentit al seu propi pare sobre el seu destí (Gn. 37:
31-34) . Per tant, s’envia una prova important més. (Vegeu Gènesi 44).

Llegiu Gènesi 45: 1-15. Què ens diu això sobre com sentia Josep sobre els seus germans i el perdó que
els havia donat? Quines lliçons ens hauríem d’extreure d’aquesta història?

DIMARTS ↥        

Perdona i oblida?
El perdó s’ha definit com la voluntat d’abandonar el dret al ressentiment, la condemna i la venjança cap a un
delinqüent o un grup que actua injustament. La doctora Marilyn Armour, una terapeuta familiar que va
treballar amb supervivents de l'Holocaust per esbrinar què havien fet aquests supervivents per donar sentit al
que els havia passat, escriu: "Tota la idea del perdó és un acte intencionat de la víctima. No és una cosa que
només passi ”.

El perdó no vol dir que no hi hagi conseqüències. El perdó no significa deixar que un agressor continuï patrons
abusius. El perdó significa, en canvi, que transmetem a Déu el nostre ressentiment i el nostre desig de
venjança. Si no, la ràbia, l’amargor, el ressentiment i l’odi empitjoraran el que ens van fer aquella persona o
persones.

Què fa perdonar els altres per nosaltres? Penseu en Mateu 18: 21-35.

Sens dubte, una de les claus per aprendre a perdonar és entendre el que ens ha perdonat en Crist. Tots hem
pecat, no només contra altres persones, sinó també contra Déu.

Tot pecat és, de fet, un pecat contra el nostre Senyor i Creador; i, tanmateix, en Jesús podem reclamar el
perdó total de tots aquests pecats, no perquè ens ho mereixem (no ho fem), sinó només per la gràcia de Déu
envers nosaltres. Un cop puguem copsar aquesta veritat sagrada, un cop puguem fer nostre aquest perdó, un
cop puguem experimentar per nosaltres mateixos la realitat del perdó de Déu, podem començar a deixar anar
i perdonar als altres. No perdonem perquè els altres ho mereixen, sinó perquè és el que hem rebut de Déu i
el que nosaltres mateixos necessitem. I, a més, amb quina freqüència també mereixem perdó?

Com vam veure, també, Joseph va oferir una segona oportunitat per a les relacions familiars. Aquí no hi ha
rancúnies; no tornar a caure en les coses que van passar en el passat.

És gairebé impossible tornar a començar en família quan ens convertim en experts en l’aprenentatge de com
fer-se millor els uns als altres. Però no és així com reacciona Joseph. Sembla que vol deixar enrere el passat i
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avançar amb amor i acceptació. Si Joseph tingués una actitud diferent, aquesta història hauria tingut un final
diferent, no tan feliç.

«Feliços els qui tenen perdonats els fets il·legals i els pecats coberts; Feliç l’home a qui el Senyor no
imputarà el pecat ” (Rom. 4: 7, 8, NKJV) . Què ens diu Pau sobre allò que ens han donat a Jesús i com
hauria d’afectar aquesta meravellosa promesa en la nostra relació amb aquells que ens han fet mal?

DIMECRES ↥        

Fer-ho pràctic
Per perdonar, he de reconèixer que m’han fet mal. Això pot ser difícil de fer, ja que de vegades estem més
inclinats a intentar enterrar els nostres sentiments en lloc de treballar-los.

Reconèixer sentiments no cristians de ressentiment i fins i tot ira davant Déu està bé. Ho veiem sovint
expressat als salms. Puc sentir-me lliure de dir-li a Déu que no m’agradava el que va passar ni com em van
tractar i que em posa trist o emprenyat o ambdues coses.

A la història de Joseph, el veiem plorar mentre torna a veure els seus germans i reviu alguns dels sentiments
del seu passat.

Què ens diu la declaració de Jesús a la creu sobre el moment del perdó? Llegiu Lluc 23:34.

Jesús no va esperar que demanéssim perdó primer. No hem d’esperar que el nostre delinqüent demani
perdó. Podem perdonar els altres sense que acceptin el nostre perdó.

Què ensenyen Lluc 6:28 i Mateu 5:44 sobre com ens relacionem amb els que ens fan mal?

El perdó, com l’amor, comença amb una elecció més que un sentiment. Podem prendre la decisió de
perdonar, encara que les nostres emocions no estiguin d'acord amb aquesta decisió. Déu sap que amb la
nostra força aquesta decisió és impossible, però "amb Déu totes les coses són possibles" (Marc 10:27) . Per
això, se’ns diu que preguem per aquells que ens han fet mal. En alguns casos, és possible que aquesta
persona ja hagi mort, però encara podem pregar per la capacitat de perdonar-la.

Sens dubte, el perdó no sempre és fàcil. El dolor i el dany que se’ns han fet poden ser devastadors, deixant-
nos ferits, paralitzats, trencats. La curació vindrà, si ho permetem, però mantenir l’amargor, la ràbia i el
ressentiment farà que la curació sigui molt més difícil, si és possible.

La creu és el millor exemple del que va costar a Déu mateix perdonar-nos. Si el Senyor ens ho pot passar, tot
i que sabia que tantes persones el rebutjarien, segur que també podem aprendre a perdonar.

A qui necessiteu perdonar, si no fos pel bé d’aquesta persona, aleshores pel vostre?

DIJOUS ↥        

Trobar descans després del perdó
La família de Joseph finalment arriba a Egipte. Ja no hi ha secrets foscos a la família. Els seus germans
degueren reconèixer haver venut Josep quan van explicar al seu pare que el fill que havia cregut mort havia
estat ara primer ministre d’Egipte.
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Tot i que potser no sempre és possible o assenyat restaurar les relacions, això no vol dir que no puguem
perdonar. És possible que no puguem abraçar-nos i plorar amb el nostre delinqüent, però és possible que
vulguem expressar el nostre perdó per veu o per carta. I llavors és hora de deixar anar el dolor en la mesura
del possible. Potser sempre quedarà algun dolor, però almenys podem estar en el camí de la curació.

Llegiu Gènesi 50: 15-21. De què es preocupen els germans de Joseph i per què els
preocuparia? Què diu d’aquesta por sobre ells mateixos?

Els germans de Josep vivien a Egipte des de feia disset anys (Gn. 47:28) , però, quan Jacob va morir, tenien
por que Josep es venjés . Es van adonar de nou del molt que havien fet mal a Josep. Josep els tranquil·litza
de nou del seu perdó, ara després de la mort del seu pare. Aquesta actualització probablement va ser bona
per a Joseph, així com per als seus germans.

Si la ferida és profunda, probablement haurem de perdonar moltes vegades. Quan ens vinguin al cap els
records del malament, haurem d’anar a Déu immediatament en oració i prendre la decisió de perdonar de
nou.

Llegiu Gènesi 50:20. Com contribueix aquest vers a explicar, almenys parcialment, la voluntat de
Josep de perdonar el pecat dels seus germans contra ell?

Josep creia fermament que la seva vida formava part del gran pla de Déu per ajudar a salvar el famós món de
la fam i llavors ajudar a la seva família a complir la promesa de Déu de convertir-se en una gran nació. Saber
que Déu havia anul·lat els mals plans dels seus germans per provocar el bé va ajudar a Josep a perdonar.

La història de Joseph va tenir un final feliç. Com responem quan el final d’una història no és tan feliç? O
es podria argumentar que (a llarg termini, és a dir) amb el final del pecat i el final de la gran
controvèrsia, quan es resolguin tots els problemes, serà un final feliç? Com ens pot ajudar aquesta
esperança a afrontar finals que no són ideals?

DIVENDRES ↥        
Pensament addicional : “Com Josep va ser venut als pagans pels seus propis germans, així un dels seus
deixebles va vendre Crist als seus enemics més amargs. Joseph va ser acusat falsament i empresonat a la
presó per la seva virtut; així, Crist va ser menyspreat i rebutjat perquè la seva vida justa i que es negava a si
mateixa era una reprovació al pecat; i encara que culpable de cap error, va ser condemnat pel testimoni de
falsos testimonis. I la paciència i la mansuetud de Josep sota la injustícia i l’opressió, el seu perdó preparat i
la seva noble benevolència envers els seus germans no naturals, representen la resistència sense que el
Salvador pugui sofrir la malícia i l’abús dels homes dolents, i el seu perdó, no només dels seus assassins, sinó
de tots els que vine a Ell confessant els seus pecats i buscant el perdó ”. - Ellen G. White, Patriarques i
profetes , pàgines 239, 240.

“Res no pot justificar un esperit imperdonable. Qui no té pietat envers els altres demostra que ell mateix no
participa de la gràcia perdonadora de Déu. En el perdó de Déu, el cor del qui s’equivoca s’acosta al gran cor
de l’amor infinit. La marea de la compassió divina flueix a l'ànima del pecador i d'ell a les ànimes dels
altres. La tendresa i la misericòrdia que Crist ha revelat en la seva pròpia vida preciosa es veuran en aquells
que es converteixen en partícips de la seva gràcia ". - Ellen G. White, Christ's Object Lessons , pàg. 251 .

Preguntes de debat:

1. Algú va dir una vegada: "No perdonar és com beure verí mentre s'espera que l'altra persona
mori". Què significa aquesta afirmació?
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2. Quin era el propòsit de tots els elaborats plans que va passar Joseph abans de revelar la seva
identitat? Què va fer això per ell i per als seus germans?

3. L’intendent de Josep deu haver participat en algunes de les trames relacionades amb els germans
de Josep (per exemple, Gen. 44: 1-12) . Com afecta l’experiència del perdó a aquells que només són
observadors?

4. "Déu mai guia els seus fills d'una manera diferent a la que ells escollirien ser conduïts, si poguessin
veure el final des del principi i discernir la glòria del propòsit que compleixen com a col·laboradors
amb Ell". - Ellen G. White, El desig de les edats , pàgines 224, 225 . Penseu en la vostra pròpia vida
mentre contempleu aquesta afirmació. Com ens podria ajudar a entendre això a través de moltes
de les proves i lluites que tenim?
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