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"Alguma Coisa é muito difícil para o Senhor?"

Mostrar Notas e Transcrições
Descrição geral do podcast:
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas-feiras e sábados.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Como as antigas tradições do Oriente Próximo em relação à hospitalidade afetam a história de Lote e
Sodoma e Gomorra? O Dr. Daniel Peterson explica como Abraão, Ló e Sara aprendem a confiar no
Senhor e a disputar algumas das passagens mais difíceis em relação a Sodoma e Gomorra.

Parte 2:
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O Dr. Peterson continua a discutir Gênesis 18-23 e as escolhas impossíveis que Sarah, Hagar, Abraão,
Ismael e Isaac fazem enquanto eles obedecem às ordens do Senhor, lutam com emoções humanas
identificáveis e colhem bênçãos consideráveis.

Códigos de tempo:
Parte 1
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte I
00:56 Introdução do Dr. Daniel C. Peterson
04:18 Bolsa de Fidelidade e onde reside o testemunho
06:56 Antiga tradição de hospitalidade do Oriente Próximo e Lot e suas filhas
12:08 Tradição de lavar os pés, ungir, vestir o hóspede de uma grande casa
15:03 Anjos e o Senhor chegam para visitar Ló em Sodoma e Abraão e Sara são abençoados com
Isaac
24:44 Os anjos vão ser testemunhas das barganhas de Sodoma e Abraão com o Senhor para salvar
a cidade
31:38 Homens de Sodoma contrastam com a hospitalidade de Abraão (e até mesmo Lote)
33:15 A provável localização de Sodoma e o que está acontecendo na cidade
36:52 Os anjos decidem destruir Sodoma e remover Lot e sua família - eles não permitem que
eles se demorem
40:52 Dr. Peterson compartilha uma história de Bertrand Russell e Vladimir Lenin
42:07 A esposa de Lot olha para trás
51:21 Fim da Parte I

Parte 2:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Bem-vindo à Parte II
00:09 A terrível história de Lot e suas filhas
02:00 Abraão diz a Abimelech Sarah que é sua irmã
04:16 Dr. Peterson compartilha história pessoal com Elder Gong
09:00 Dr. Peterson compartilha história servindo como bispo da YSA
12:23 Sara é visitada por um anjo e ela ri
13:51 Ishamael e Hagar recebem promessas de Deus
18:32 Dr. Peterson compartilha a história do ensino de alunos palenstinianos na BYU
21:48 Deus pede a Abraão que sacrifique Isaac e os paralelos desta história entre o Salvador
29:10 Realidades da crucificação
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

33:24 O Dr. Peterson compartilha a história pessoal de um muçulmano egípcio perguntando-lhe
por que ele escolheu ser um cristão.
36:57 Um anjo impede Abraão de sacrificar Isaac e dá a Abraão muitas bênçãos
39:09 Hugh B. Brown disse que Abraham tinha que aprender algo sobre Abraham
39:53 História de Truman Madsen sobre Heber J. Grant
42:12 A história árabe de um escravo que é o começo de sua linha
42:52 Dr. Peterson compartilha a história de se ativar e também ficar acordado até tarde
44:33 A Lei de Consagração é um cheque com um número ilimitado de zeros
48:10 Sara morre e Abraão compra a terra é parte da reivindicação histórica de Israel para a terra
52:21 História sobre Marion D. Hanks e o futuro presidente da estaca se escondendo de sua
chamada
55:23 O Dr. Peterson compartilha sua experiência na atividade da Igreja, um estudioso e
testemunho de Jesus Cristo.
01:09:48 Fim da Parte II
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Informações biográficas:

Daniel C. Peterson (PhD, Universidade da Califórnia em Los Angeles) é professor emérito de
estudos islâmicos e árabe na Universidade Brigham Young, onde ele fundou a Iniciativa de
Textos do Oriente Médio da Universidade. Ele tem publicado e falado extensivamente sobre
temas islâmicos e sobre os últimos dias santos. Ex-presidente do conselho da Fundação para a
Pesquisa Antiga e Estudos Mórmons (FARMS) e um oficial, editor e autor para sua organização
sucessora, o Neal A. Maxwell Institute for Religious Scholarship, seu trabalho profissional como
arabista se concentra no Alcorão e na teologia filosófica islâmica. Ele é o autor, entre outras
coisas, de uma biografia intitulada Muhammad: Profeta de Deus (Eerdmans, 2007).

Aviso de Uso Justo:
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O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:01

Bem-vindo a segui-lo. Um podcast semanal, dedicado a ajudar
indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, siga-me". Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Queremos aprender e rir com você. Como juntos...

John Bytheway:

00:16

Nós o seguimos.

Hank Smith:

00:20

Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de "Follow Him".
Meu nome é Hank Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com
meu co-apresentador de sal da terra; John Bytheway. John,
você é o sal da terra. E a razão pela qual eu falei nisso é porque
não queria dizer pilar de sal. Eu queria dizer sal...

John Bytheway:

00:39

Segurem esse pensamento, amigos.

Hank Smith:

00:40

Sim. Segurem-se a isso. Segure-se a esse pensamento. Estamos
animados por estar de volta e vamos estar no livro de Gênesis. E
John, tanto você quanto eu, estamos um pouco estrelados hoje.
Diga aos nossos ouvintes quem está conosco.

John Bytheway:

00:56

Estamos tão felizes hoje por ter o Dr. Daniel C. Peterson
conosco. Eu o escutei, li seus blogs e tudo sobre a Interpreter
Foundation e tudo mais. Portanto, estamos muito felizes por ter
o Dr. Daniel C. Peterson conosco hoje. E deixe-me dar-lhes
algumas informações aos nossos ouvintes. Ele é professor
emérito de estudos islâmicos e árabe na Universidade Brigham
Young. E acho que Hank eu disse às pessoas, acho que o
especialista da igreja em islamismo seria o Dr. Peterson. Eu não
sei quem mais poderia ser. [crosstalk 00:01:25].

Hank Smith:

01:26

Cem por cento.
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John Bytheway:

01:26

Ele nasceu e foi criado no sul da Califórnia. Recebeu um
bacharelado em grego clássico e filosofia da BYU. Estudou
durante quatro anos e meio em Jerusalém e no Cairo. Isso é
muito legal. Obteve o doutorado em Línguas e Culturas do
Oriente Próximo pela UCLA. Foi professor de estudos islâmicos
em árabe desde 1985 até a aposentadoria em julho último de
2021. O fundador, e até 2012, diretor da iniciativa de textos do
Oriente Médio da BYU, que publicou adições em duas línguas de
obras clássicas em árabe.

John Bytheway:

02:03

Ele serviu na missão de Zurique na Suíça, onde eles têm o
melhor chocolate do mundo. Estou apenas inserindo isso. Por
quase 10 anos, um membro do comitê de redação da doutrina
do evangelho da igreja serviu como bispo da YSA para uma ala
adjacente à Universidade do Vale de Utah. Ele é um expresidente do conselho das FARMS, que você lembra da
Fundação para a Pesquisa Antiga e Estudos Mórmons e autor e
editor de numerosos livros e artigos sobre temas islâmicos e de
santos dos últimos dias. E desde 2012, o presidente da
Fundação para a Intérprete. Espero que você encontre esse site.
Ele e sua esposa são os produtores executivos do projeto de
filme Testemunhas de Jeová da fundação. Oh, eu trouxe meu
DVD, porque fui ver o filme no teatro e comprei o DVD. E isto
faz parte de nossa caixa de filmes de domingo aprovados para
assistir.

Hank Smith:

02:53

Fui ao website da Fundação do Intérprete. Uau. Eu não sabia o
quanto estava aqui. Quer dizer, isto é... É o site
interpreterfoundation.org. Você quer nos contar um pouco
sobre isso antes de...

Dr Dan Peterson

03:06

Sim, a Fundação do Intérprete foi iniciada em 2012, agosto de
2012. E nós temos surpreendentemente... Publicamos pelo
menos um artigo a cada semana online e eles são gratuitos.
Todas as sextas-feiras, desde agosto de 2012. São quase 50
volumes de material e estão todos disponíveis online
gratuitamente e já fizemos este filme e o docudrama que está
prestes a sair. E há coisas sobre todos os aspectos das escrituras
e tópicos relacionados. Portanto, tentamos lidar com questões
que... Nem sempre, não estamos sempre tentando defender a
igreja contra as críticas. Mas quando há críticas, tentamos
assumi-las de forma direta. Não temos medo de nenhum tema.
E se houver uma preocupação, então tentaremos resolvê-la.
Portanto, tem sido muito divertido.

Hank Smith:

03:59

Estive olhando apenas para o Venha, Siga-me por esta semana.
E há dúzias de artigos que se... Não é incrível em nossos dias e
idade, a disponibilidade de recursos evangélicos é... Não
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consigo imaginar contar a Brigham Young ou dizer a Wilford
Woodruff sobre isso.
Dr Dan Peterson

04:18

Sim, não, há tanta coisa de fato que eu não consigo
acompanhar. Quer dizer, se eu quiser me preparar para uma
lição "Venha, Siga-me", eu acho, bem, olhe para todas as ajudas
SUD relevantes. Eu não posso. Eu não tenho tempo. Não há
tempo em uma semana para fazer isso.

Hank Smith:

04:30

Sim.

Dr Dan Peterson

04:30

Mas o que é um bom problema para se ter, ao contrário de não
ter nada e estar totalmente sozinho quando se está tentando
lidar em alguns casos com Isaías ou algo parecido.

John Bytheway:

04:41

É por isso que eu acho que é bom poder falar sobre isso porque
muitos santos estão ansiosos para procurar coisas. Mas eles não
sabem de onde estes caras estão vindo? Qual é o ângulo deles?
Posso confiar nisto? E podemos dizer que Hank, sim, você pode
confiar nas Fundações de Intérpretes. E você pode confiar nisso.
Isto é um grande conteúdo. Fiéis estudiosos. Nós amamos o
irmão Peterson como, como você acabou de dizer, não temos
medo de assumir um tema. E essa franqueza é uma
característica que eu penso em você e nesse site também, o que
é fantástico.

Dr Dan Peterson

05:14

Sim. Bem, minha confiança é que a igreja é verdadeira. Não há
críticas lá fora que serão letais. Talvez em algum lugar ainda não
tenhamos uma boa resposta. E talvez isso venha em alguns
anos, já vi isso acontecer onde não tive uma resposta por um
tempo e de repente aparece algo e eu acho que minha palavra,
é isso. Isso resolve essa questão.

Dr Dan Peterson

05:34

Posso me lembrar de uma vez ter sido atingido por um
problema, provavelmente quando eu era adolescente. E eu
percebi, aposto que não há ninguém no meu bairro, nem meu
bispo, ninguém que eu conheça que saiba alguma coisa sobre
isso. E de repente você se sente completamente só. Esta é a
primeira vez. Isto é totalmente irracional, mas esta é a primeira
vez que esta questão surge e não sei o que dizer. E então
comecei a pensar, na verdade tinha a ver com as Testemunhas,
agora que me lembro.

Dr Dan Peterson

05:59

E comecei a pensar no livro de Richard Anderson sobre as
Testemunhas de Jeová, que acabara de ler. E, com certeza,
havia uma passagem de cerca de cinco páginas que tratava
especificamente dessa questão. Só que, quando li o livro, ele
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não significava nada para mim e eu meio que o percorri.
Quando voltei a ele, pensei, ele o pregou. Não havia motivo
para se preocupar com essa questão. Ele já tinha lidado com
ela. Mas nem todos estão cientes daquele livro ou do
equivalente em qualquer assunto. E assim, o objetivo é tentar
ajudá-los. Não quero que as pessoas sintam que estão lá fora
torcendo no vento e que nenhuma tem uma resposta, porque
alguém provavelmente tem.
Hank Smith:

06:40

Dan, queremos entregar isto a você. Gênesis 18. Onde você
quer saltar? Como você quer que nossos ouvintes... Quais
poderiam ser algumas habilidades que eles precisam para
abordar este texto? Algo parecido com isso antes? Algum
prelúdio antes de lermos? Sim, dos 18 aos 23.

Dr Dan Peterson

06:56

Bem, acho que uma das coisas que as pessoas precisam apreciar
sobre estes capítulos é um de seus temas é a hospitalidade. E
deixe-me dar-lhe um pouco de fundo para isso, do ponto de
vista do Oriente Médio. A hospitalidade é realmente importante
nas culturas tradicionais do Oriente Médio. E por tradicional
estou me referindo aqui, não aos babilônios, mas aos beduínos,
quero dizer os realmente mais antigos, em alguns aspectos a
forma mais antiga da cultura do Oriente Médio. Ainda hoje uma
das saudações que você tem em árabe quando as pessoas vêm,
e eu nem sei se os árabes pensam nisso, eles lhe dirão ahlan wa
sahlan, bem-vindo. Bem, ahlan wa sahlan vem de duas palavras,
ahlan significa kinfolk e sahlan significa um lugar plano como
um bom acampamento. Então o que você está dizendo às
pessoas. quando você diz ahlan wa sahlan como bem-vindo à
minha casa, é que você veio para a família e este é um bom
lugar para acampar. Você deveria passar a noite aqui.

Dr Dan Peterson

07:49

E é isso que você vê quando o Senhor e seus dois anjos
acompanhantes vêm a Abraão. Ele está lá fora, nas planícies de
Mamre ou em algumas traduções, dizem os carvalhos de
Mamre ou os terebintos de Mamre, ele está ansioso para que
eles entrem. E ele quer que eles fiquem com ele. E esta é a
clássica hospitalidade beduína. E é uma coisa realmente
importante.

Dr Dan Peterson

08:12

Há um poema da Arábia pré-islâmica, que diz: "Não sou servil
de nenhuma outra forma". Mas quando um convidado aparece,
eu sou seu escravo. Qualquer coisa para o convidado. E eles
realmente acreditavam nisso. E ele sacrificaria quase tudo ao
invés de permitir que acontecesse mal a seu hóspede. Há esta
história realmente terrível que aparece mais tarde nesta seção
de Lote oferecendo suas filhas para proteger os visitantes.
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Dr Dan Peterson

08:39

Estamos perplexos com isso e provavelmente diz algo sobre o
sexismo no antigo Oriente Médio. Mas também, e eu acho que
eles teriam querido que fosse lido como, ele está tão
desesperado para proteger seus convidados. Ele está vinculado
à honra. Será uma vergonha para sua família para sempre se ele
permitir que aconteçam danos a seus convidados enquanto eles
estiverem com ele. Ele desistirá de tudo, inclusive de seus filhos.
Há novamente um poeta do Oriente Médio, Imru' al-Qais, do
período pré-islâmico, que deixa suas armas com alguém
enquanto ele sai para fazer algo. E os inimigos daquele homem
vêm e cercam o castelo no qual as armas de Imru'al-Qais foram
armazenadas. E o mestre do castelo diz: "Ele não está aqui".

Dr Dan Peterson

09:22

"Onde ele está?"

Dr Dan Peterson

09:23

"Eu não lhe direi".

Dr Dan Peterson

09:25

"Bem, deixe-nos entrar".

Dr Dan Peterson

09:27

"Não".

Dr Dan Peterson

09:28

"Dê-nos suas armas para que ele não possa tê-las de volta".

Dr Dan Peterson

09:30

"Não".

Dr Dan Peterson

09:31

"Bem, nós capturamos seu filho que estava aqui caçando. Nós o
capturamos. Vamos matá-lo se você não nos deixar entrar".

Dr Dan Peterson

09:36

E ele diz: "Bem, eu não quero que você mate meu filho, mas
você faz o que tem que fazer". Não posso permitir que você
viole a relação entre o anfitrião e o convidado". É tão
importante para eles. Portanto, acho que você está vendo isso
aqui com Abraham. Ele está morando em uma tenda. Ele é
dessa forma, um Beduíno clássico. E você percebe que ele sai,
ele se curva, toca sua testa até o chão, por favor, fique comigo e
é esta forte sensação de honrar o hóspede. Especialmente, eu
acho que ele cresce do fato de você estar no deserto e nesta
área realmente inóspita e quando um hóspede vem se
arriscando, ele pode precisar de ajuda. E isto é proteção mútua.
Você espera por ela também, se estiver em apuros. E há uma
pessoa lá fora, e mesmo que ele seja seu inimigo, se você entrar
debaixo do teto dele, ele não lhe fará mal enquanto você for
seu convidado. Ele está vinculado à honra e seria uma vergonha
para sempre se ele fizesse alguma coisa com você.
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Hank Smith:

10:34

Vou colocar isso contra o peixe de Ben Franklin e os convidados
fedem depois de três dias, certo? Uma cultura totalmente
diferente...

Dr Dan Peterson

10:42

Sim.

Hank Smith:

10:43

... do que aquilo a que estamos acostumados.

Dr Dan Peterson

10:44

Há uma seção maravilhosa sobre isso em um filme que foi feito
anos e anos atrás. E eu deveria ter pesquisado. Não me lembro
onde ele está. Foi afixado novamente de forma limpa. Chama-se
a Fé de um Observador sobre Hugh Nibley. E há uma cena
realmente comovente no final do filme onde ele reconta a
história de Abraão no deserto a partir de uma fonte apócrifa
judaica. E Hugh fica emocionado. Ele rasga contando a história
de como Abraão não está apenas acolhendo o convidado, ele
está lá fora, é um dia terrivelmente quente, poeirento, o vento
soprando horrível.

Dr Dan Peterson

11:21

E ele está à procura de pessoas que se arrasta no deserto. Ele
diz: "Não comerei até ter ajudado alguma pobre alma aqui no
deserto". E é quando, segundo aquele apócrifo judeu, é quando
os três viajantes vêm e ele dá o presente de seu filho e assim
por diante. Não é apenas uma coisa arbitrária, de acordo com
essa história. É uma recompensa a Abraão por sua fidelidade e
sua hospitalidade, sua pura bondade. Mas é impressionante
ouvir Hugh contar essa história, porque ele simplesmente se
engasga. Significa muito para ele.

Hank Smith:

11:57

Portanto, ao entrarmos nestes capítulos, isso é algo que
definitivamente tem em mente é por que eles estão se
comportando da maneira como estão, devido à seriedade com
que levam a hospitalidade.

John Bytheway:

12:06

A hospitalidade. Sim.

Dr Dan Peterson

12:08

Sim. Isso significa mais do que apenas dar uma boa festa. É
cuidar do hóspede, fornecer o abrigo. Você nota algumas coisas
como ele diz no versículo quatro do capítulo 18: "Deixai um
pouco de água, peço-vos, buscai e lavai os pés, e descansai
debaixo da árvore". A idéia de lavar os pés salta para cima de
mim porque no mundo antigo, especialmente para os viajantes
no deserto, isso não é uma mera formalidade. Isso é algo que se
faz para refrescá-los. Eles estão empoeirados e sujos depois de
viajarem por aí. E isso era uma prática ritual, mas uma prática
real em todo o mundo antigo, um amigo meu fez uma tese de
mestrado, acho que sobre a Fórmula de boas vindas em
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Homero. E ele está olhando para a Odisséia e para onde quer
que Odisseu vá, ele é recebido em uma grande casa.
PARTE 1 DE 4 FINS [00:13:04]
Dr Dan Peterson

13:03

Eles lhe lavam os pés. Eles o lavam, lhe dão banho, o untam
com óleo e lhe dão roupas frescas. E eu acho que isso deve
tocar algumas campainhas com algumas pessoas, quando se
entra numa grande casa, que isto é algo que se faz e que volta
às coisas muito reais do mundo.

Dr Dan Peterson

13:22

Também, apenas uma pequena coisa. Ele corre para Sarah e diz:
"Prepare rapidamente três medidas de refeição fina, amasse-a e
faça bolos no forno". E ela provavelmente está fazendo pão
pita. Mais tarde, notei com Lot, ele fala de pão sem levedura. É
provavelmente o que é. É o mesmo tipo de pão que os beduínos
fazem hoje. É como o pão pita dos tempos modernos, ou quase
como uma tortilha em um fogão plano. Quando ela faz bolos,
acho que não devemos pensar na Betty Crocker.

Hank Smith:

13:57

Certo.

Dr Dan Peterson

13:59

Então, mas ele está mostrando verdadeira honra para eles. Ele
corre e recebe um bezerro jovem. Agora você não faz isso para
qualquer um. Você não está abatendo seu rebanho o tempo
todo, mas quando os convidados vêm, você faz. E assim ele
recebe um bom bezerro e o veste e lhes dá, ele pega manteiga,
que provavelmente é fermento, que realmente é mais parecido
com iogurte. Eles ainda a usam no Oriente Médio para cozinhar
e no guisado e coisas assim. Portanto, há muito sobre isso que
ainda soa verdadeiro no Oriente Médio. Se você visitou um
acampamento beduíno, embora os beduínos não sejam mais o
que já foram. Lembro-me de levar um grupo de estudantes da
BYU a um acampamento beduíno, foi-nos dito que teríamos
uma experiência beduína. E tenho que admitir, fiquei um pouco
desconfiado quando pude ver uma antena de TV saindo da
tenda beduína, e quando o chefe beduíno saiu com uma
camiseta da Izod, pensei que isto não era bem Abraham. Mas
ainda assim, algumas dessas atitudes permanecem.

Hank Smith:

15:01

Sim. E estes três homens no versículo dois, o que diremos? Se
alguém dissesse: "Quem são estas pessoas?".

Dr Dan Peterson

15:08

Sim. Bem, eu acho que é bonito... Um deles é claramente
identificado eventualmente como o Senhor e dois deles são
anjos. E em um ponto, então os dois anjos continuam e o
Senhor parece sair do quadro, quando eles vão para Sodoma,
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são apenas dois. Nós não sabemos o que o Senhor fez. Uma das
coisas que me impressiona é, a continuidade entre os humanos
e a divindade, que eles descreveram como homens. Eles
claramente não são homens comuns e em que ponto Abraão
reconhece isso, eu não sei. Eventualmente ele está
barganhando com ele sobre o destino de Sodoma. Ele tem que
reconhecer que não é apenas três viajantes comuns que passam
pelo deserto. Isto é algo notável. Eu não sei quando ele percebe
isso. Quando ele começa no versículo três, "Meu Senhor", ele se
dirige a um deles como meu Senhor. Ele não está se dirigindo
como Yahweh ou Jeová. É apenas um termo respeitoso.
Dr Dan Peterson

16:03

Mas em algum momento ele percebe que isto é incomum. E um
deles é claramente o Senhor que aparece na forma humana
com dois anjos. Isso é muito bom, e acho que para alguns de
nossos amigos cristãos, é um pouco problemático, representa
um pequeno desafio. Como é que o Deus do universo, que está
sem partes do corpo ou paixões, aparece na forma de um ser
humano? Acho que Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, mas
parece um pouco curioso. Portanto, sim, esta é uma visita
divina. É uma visita notável. Ele entretém Deus e dois anjos lá
fora no deserto. É uma teofania.

John Bytheway:

16:49

Sim, acho que sim. E eles comeram.

Dr Dan Peterson

16:52

Sim. Isso me faz pensar, bem, mais uma vez, esta é uma
doutrina profunda, não posso responder. Quem é o Senhor
neste caso? Ele está comendo. E em Lucas, Ele mostra que Ele é
físico ao comer.

Hank Smith:

17:07

Certo.

Dr Dan Peterson

17:08

Mas ele está comendo aqui. Sim. E assim, é bastante espantoso.
Mas eles vieram com um propósito muito prático e acho que
este é o momento de cumprir a bênção de Abraão. Ele vai ter
um filho. E assim, uma coisa que me agrada é mostrar como o
Senhor intervém, não apenas na escala cósmica maciça, mas
também em níveis muito pessoais, às vezes. Trata-se de um
homem e uma mulher, de ter um bebê. E o Senhor e dois de
seus anjos descem. Agora, Abraão é um homem importante, eu
concedo isso, mas ainda assim, gerar e ter filhos é, não é tudo
junto incomum.

Hank Smith:

17:51

Certo.

Dr Dan Peterson

17:52

Isso acontece. E assim, eles estão descendo para isso. O
incomum, é claro, aqui é a idade avançada de Abraão e Sara.
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Assim, quando Isaac nasce, Abraão tem cem anos de idade.
Bastante surpreendente. Eles começaram imediatamente a
perguntar sobre Sara e ele disse: "Ela está na tenda", o que se
encaixa nas idéias do Oriente Médio moderno. A mulher é meio
retraída. Vemos isso no Ocidente como sexismo, mas no
Oriente Médio, muitas vezes é considerado como tratando a
mulher como uma espécie de tesouro escondido. Ela não é para
ser olhada por estranhos comuns.
Dr Dan Peterson

18:28

Então, bem, há uma casa no Cairo que eu realmente gosto
chamada Gayer-Anderson House, que é uma casa tradicional,
de classe alta, aristocrática, islâmica, e há uma área onde os
convidados se reuniriam. E depois há uma área lá em cima atrás
das telas do Mashrabeya, de onde as mulheres poderiam ouvir
a conversa. Elas não sairiam e se misturariam com os
convidados, que seriam todos homens. E assim ela está na
tenda e a tenda é como que o seu santuário.

Dr Dan Peterson

19:01

E assim ele começa a falar com Abraão, sabendo que Sara pode
ouvir, diz, sim, eu o visitarei novamente sobre esta época no
próximo ano, eu acho que é o que ele está dizendo. E Sara, sua
esposa, terá um filho até lá. E ela o ouve e por ser tão velha, ela
ri dentro de si mesma, diz ele. Ela não riu alto. Mas este é o
Senhor, Ele sabe. E ela diz: "Depois de ter envelhecido". Vamos
lá, realmente? E o Senhor diz: "Por que ela riu? É algo muito
difícil para o Senhor? Na hora marcada, eu voltarei para Ti".
Versículo 14.

Dr Dan Peterson

19:38

E Sarah negou este tipo de vergonha, porque agora ela está
mentindo. Bem, de certa forma ela está dizendo a verdade.
Acho que ela não riu alto, mas negou ter dito: "Eu não ri". Ela
estava com medo. E ele disse: "Não, mas isso não riu". Você não
pode me enganar. Mas Ele fez esta promessa, que então será
cumprida. E, portanto, isso também é uma coisa notável. E
então mudamos para Sodoma e Gomorra, uma história muito
diferente.

Hank Smith:

20:08

É interessante, em nossa última lição que falamos, eles sabiam
que esta bênção estava chegando, esta, esta semente, mas eles
mesmos haviam tentado fazer algumas coisas diferentes, certo?
Com Hagar, talvez seja isso que Deus quer que eu faça, talvez
seja isso que Deus quer que eu faça, e não, não. Certo. Não é
isso. Não é isso. É assim que isso vai acontecer.

Dr Dan Peterson

20:33

E eu acho que muitas vezes é o caso de o Senhor nos dizer para
fazermos algo. Ele não nos diz necessariamente como isso será
feito.
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Hank Smith:

20:40

Certo.

Dr Dan Peterson

20:41

Às vezes ele eventualmente intervirá porque somos burros e
não estamos fazendo direito e Ele finalmente dirá: "Não, não,
faça desta maneira". Mas às vezes ele apenas diz: "Faça isso". E
então cabe aos líderes de Sua igreja ou ao Bispo ou a quem quer
que seja, descobrir uma maneira de fazer isso ou um chefe de
família. Você deve fazer isso, mas como você faz isso depende
de você. Não somos fantoches e não somos liderados a cada
passo. Então eles sabem que está chegando, mas até agora
parece que não se materializou, e eu tenho cem anos de idade
agora. Como isso vai acontecer? Dificilmente posso imaginar
que isso se concretize.

Hank Smith:

21:18

É uma história muito humana, certo?

Dr Dan Peterson

21:20

Sim. Sim, é.

Hank Smith:

21:21

Onde sabemos que temos promessas. Sabemos que há bênçãos,
mas não parece estar acontecendo talvez como pensávamos
que aconteceria.

Dr Dan Peterson

21:29

Bem, e acho que essa é uma lição que aprendi ao longo da
minha vida que às vezes, quando as coisas se cumpriram,
pensei: "Ah, então era assim que ia acontecer". Não foi assim
que eu imaginei. Mas agora que posso vê-lo, entendo". E acho
que isso acontece muitas vezes, que o Senhor sabe o que vai
fazer, mas não necessariamente virá na nossa agenda, ou da
maneira que imaginamos.

Hank Smith:

21:54

Sim. E sendo esta aqui a pequena família original dos fiéis,
talvez você devesse esperar isto. Se isto aconteceu com a
família original, todos vocês provavelmente deveriam esperar
este tipo de situação. Isaías não diz: "Olhe para a rocha de onde
você foi criado"? Olhe para Abraão e Sara...

Dr Dan Peterson

22:13

Sim. Certo.

Hank Smith:

22:14

... como uma espécie de modelo para...

Dr Dan Peterson

22:17

Eles são um modelo, e eu acho que deveríamos estar
constantemente pensando em Abraão e Sara como modelos em
muitos aspectos, e eles foram criados para ser isso. Portanto,
somos considerados constantemente como os filhos de Abraão.
Há uma razão para isso.

Hank Smith:

22:35

Então você disse, agora nós trocamos.
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Dr Dan Peterson

22:37

Sim. E Abraão ainda está na foto, porque os homens se
levantam. Eles estão olhando para Sodoma, e Abraão vem junto
com eles para trazê-los pelo caminho, diz ele. E então o Senhor
diz: "Sabe de uma coisa? Não vou esconder de Abraão o que
pretendo fazer, porque Abraão vai ser uma grande nação. Eu
confio nele. Todas as nações da terra serão abençoadas por ele.
Eu vou dizer a ele. Eu sei que ele ordenará a seus filhos que
vivam meus mandamentos. Assim diz o Senhor, tenho ouvido
queixas de Sodoma e Gomorra sobre a opressão e a maldade.

Hank Smith:

23:10

Ouvindo reclamações, eu gosto disso.

Dr Dan Peterson

2313:

E eu vou descer. E é interessante porque ele diz, vou ver se eles
fizeram de acordo com o grito disso, se não, eu saberei.
Portanto, é interessante. Não creio que Deus realmente não
saiba, mas Ele vai fazer uma coisa muito séria. E assim, Ele será
uma testemunha pessoal contra eles, que o próprio Deus será. E
assim, os homens se voltam a partir daí. Pois é.

Hank Smith:

23:39

Dan, você não acha que isso é um bom princípio de, eu já ouvi
isso. É melhor eu ir descobrir por mim mesmo.

Dr Dan Peterson

23:45

Sim. Ah, sim.

Hank Smith:

23:45

Apenas um bom princípio humano de, é melhor eu não
acreditar apenas no que ouço.

Dr Dan Peterson

23:50

Quantos casos eu vi ou vivenciei ou estive envolvido, ou
francamente, provavelmente até fiz eu mesmo, onde confiei
num relatório e depois descobri que o relatório não era
verdadeiro? Que as coisas ruins que eu estava ouvindo sobre
alguém dentro de 15 minutos após conhecer essa pessoa, eu
acho, nada disso era verdade. Ele não é nada parecido com isso.

Hank Smith:

24:10

Sim. Talvez seja apenas um bom princípio humano aqui, o que o
Senhor está tentando nos dar um bom exemplo.

Dr Dan Peterson

24:16

Eu me lembro de uma decisão administrativa que foi tomada.
Um bom amigo meu acaba de cometer um dos pecados capitais
de um administrador. Ele não procurou outros relatos sobre
esse incidente e deveria ter feito isso. Nunca se toma uma
decisão, se for uma decisão séria, baseada em um relatório de
uma pessoa ou algo assim, porque às vezes eles são apenas
injustos.

Hank Smith:

24:40

Sim. Há dois lados em cada história. Realmente há.
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Dr Dan Peterson

24:44

Sim. Mas não vou apontar o dedo para essa pessoa porque eu
mesmo o fiz e talvez todos nós o tenhamos feito. Pois é. Mas o
Senhor diz que eu mesmo vou ser testemunha. Mas o Senhor
fica lá e os dois homens vão embora, os dois anjos, sejam eles
quem forem, vão em direção a Sodoma. E então você tem esta
maravilhosa sessão de barganha entre Abraão e o Senhor. E não
acho que seja tanto que o Senhor esteja realmente sendo
barganhado, mas acho que ele está permitindo que Abraão
demonstre sua compaixão. Que Abraão é o pai dos fiéis, como
ele é freqüentemente chamado, e o amigo de Deus, e é um
homem justo. Mas ele está dizendo, não destrua esta cidade, se
você puder encontrar até mesmo alguns justos nela. Que tal 50?
Que tal 45? E ele finalmente desce para 10.

Hank Smith:

25:37

Até 10.

Dr Dan Peterson

25:37

Sim. E o Senhor diz: Está bem, não o destruirei por 10. O
problema é que, quando ele chega lá ou quando seus criados
chegam lá, eles não conseguem encontrar nem 10, o que
significa que é um lugar muito ruim. Mas, esta barganha de
novo é, eu só me divirto com isso. É o Oriente Médio, de certa
forma. Ainda me lembro de um caso em que levei uma família
que estava visitando o Cairo uma vez a uma loja na região do
bazar do Cairo,
PARTE 2 DE 4 FINS [00:26:04]

Dr Dan Peterson

26:02

e eles encontraram algo que queriam. Eu nem me lembro o que
era. Digamos, eram 100 dólares. Não me lembro. E eles
negociaram com o cara e finalmente decidiram: "Não, é um
pouco caro demais". Não, nós não vamos conseguir". E então eu
acho que dois dias depois, era uma segunda-feira, nós íamos
levá-los ao aeroporto e eles disseram: "Aquela coisa no Bazar,
nós realmente a queremos e até estaremos dispostos a pagar
cem dólares. É perto do aeroporto"? E eu disse: "Bem, está a
caminho. Quero dizer, se você prometer ser rápido, podemos ir
lá". Eles disseram: "Está bem, vamos".

Dr Dan Peterson

26:35

Então nós os levamos lá e eu conhecia um pouco o lojista, e eles
disseram: "Ok, ok, nós levamos". Cem dólares". Ele disse: "Não,
não, não". Você não pode fazer isso". Eu disse: "O que você
quer dizer com "não pode fazer isso"?" Ele disse: "Você tem que
barganhar". E eu disse: "Nós não temos tempo". E ele disse:
"Está bem, então eu farei isso por você. Eu digo 100 dólares e
você diz: "Não mais do que 60"." E ele fez a barganha de ambos
os lados e os levou a cerca de 80 dólares, em algum lugar no
meio, e depois os vendeu para eles. E ele diz: "Ali. Não foi
melhor assim?". E eu pensei, cara, vocês acabaram de ter uma
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experiência cultural. Este lojista deixou algum dinheiro na mesa
porque barganha faz parte dela.
John Bytheway:

27:13

É maravilhoso que talvez isto vindo daquela cultura que ainda
existe hoje, eu nunca havia pensado nisso antes.

Dr Dan Peterson

27:20

Sim. Então é isso entre o Senhor e Abraão: "Ei, posso baixar um
pouco o preço? Você vai poupá-los para isto?" Mas às 10, ele
decide, é melhor eu ir embora. Eu já fui longe demais. E o
Senhor diz: "Sim, eu vou poupá-los por 10". E então, em última
análise, Ele não pode poupá-los de jeito nenhum. Eu li isto e
sinto que estou em um Bazar do Oriente Médio aqui. Só que
não é o lojista com um turista, é o Senhor com Abraão. Mas o
Senhor, realmente, é ele realmente afetado por Abraão? Talvez.
Eu não sei exatamente como isso funciona, mas acho que é uma
boa oportunidade para Abraão demonstrar seu valor. Sua
posteridade não vai abençoar apenas Israel, mas todo o mundo.
Portanto, sua preocupação é para todos, até mesmo para a
cidade de Sodoma. Ele quer salvá-los se puder, e é por isso que
ele é quem ele é.

John Bytheway:

28:12

Eu uso isto quando ensino o Livro de Mórmon sobre, bem, se
vocês expulsarem os justos do meio de vocês, então este lugar
vai ser nivelado. E parece um princípio semelhante que mesmo
que haja alguns justos ali, o Senhor diz: "Eu não vou destruí-lo".
Mas sempre adorei o versículo 25 porque parece que Abraão
está mostrando a Deus como ser Deus.

Dr Dan Peterson

28:31

Sim, sim.

John Bytheway:

28:32

"Que isso esteja longe de mim". Não fará certo o juiz de toda a
terra"? Você sabe? Você ainda não leu o manual? Você deveria
ser assim.

Dr Dan Peterson

28:39

E você pode imaginar, ele dirá: "Bem, eu sou apenas poeira e
cinzas". Como me atrevo a falar com você?" E há isso, mas ele
está falando com o Senhor. E eu gosto da frase no final de 22:
"Mas Abraão ainda estava diante do Senhor". Acho que a
posição diante do Senhor pode ser importante aqui, porque na
corte tradicional do monarca oriental, a posição adequada
diante do monarca é de joelhos, de testa para o chão. Olhamos
para as posturas de oração padrão no Islã. Quando tocam a
testa no chão, esse é o gesto honrado de um Páscoa Médio na
presença de um Senhor déspota oriental. E Abraão está de pé
diante do Senhor. Quando Gabriel pergunta quem é no
enunciado, responde: "Eu sou Gabriel". E quando Zacarias diz:
"Mas isto é impossível". Eu sou velho", e Gabriel responde: "Eu
sou Gabriel". Eu não me importo se você é velho".
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John Bytheway:

29:47

Estou velho. Eu sou Gabriel.

Dr Dan Peterson

29:48

"Eu sou Gabriel e estou diante do Senhor". Eu estou na
presença de Deus".

John Bytheway:

29:53

Uau.

Dr Dan Peterson

29:53

Quando ele diz: "Eu estou na presença de Deus", significa que
ele é um membro da corte divina. Ele não é apenas um escravo.
Ele tem status. E aqui Abraão, acho que de certa forma, com os
três visitantes e Deus, Abraão está sendo feito membro do
conselho divino de certa forma, temporariamente. O conselho
divino está naquela tenda no deserto, na parte sul de Israel. Em
Amós 3,7, quando diz: "Certamente, o Senhor Deus nada fará
senão revelar seu segredo aos seus servos, os profetas", a
palavra segredo é sôd, que é mais rica do que apenas segredo.
Significa algo discutido em um conselho secreto. É como se os
profetas fossem convidados para o concílio. Eles ao menos
recebem pedaços do conselho que podem então revelar às
pessoas na Terra. Oh, acho que é isso que Abraão está
recebendo aqui. Ele é um membro do conselho. Ele está
envolvido em uma discussão com Deus sobre a decisão do
conselho.

Hank Smith:

30:49

O Dr. Sears, Josh Sears, nos disse que mesmo uma vez Jeremias
disse a um falso profeta: "Você não esteve no conselho". Eu
estive nessa reunião. Você não estava naquela reunião.

Dr Dan Peterson

30:59

Exatamente. Então, onde você sai deixando escapar o que você
diz serem os segredos do conselho? Você não os conhece.

John Bytheway:

31:04

Você nem vem às reuniões.

Dr Dan Peterson

31:06

Sim.

John Bytheway:

31:07

E eu me sinto como Abraão, parece que ele está ficando cada
vez mais humilde porque ele é muito ousado e está de pé, mas
ele diz: "Ok, eu não sou nada além de pó e cinzas". E então
finalmente, "Ok, não fique bravo. Vou falar só mais uma vez",
no versículo 32, e porventura, acho que significa supor, certo? É
uma maneira do Rei James dizer: "Bem, suponhamos que haja
tantos?".

Dr Dan Peterson

31:31

Sim, talvez. Eu não sei se isso será verdade, mas e se?

John Bytheway:

31:34

Você não vai destruí-lo para aquelas 10 pessoas, vai?
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Dr Dan Peterson

31:38

Sim. Portanto, o padrão é bem baixo. Sodoma não tem que
passar uma barra alta. Mas falha, o que lhe diz o quanto o lugar
estava ruim. Então aqui chegamos a Sodoma, e aqui novamente
eu quero dizer que há algo mais acontecendo. Mais uma vez, eu
acho que é também aquela questão da hospitalidade. Os
homens de Sodoma querem destes dois visitantes quando os
dois anjos vão a Sodoma, mas querem à força e querem
humilhar e desonrar os visitantes. Isso é uma violação de toda
regra humana não apenas de hospitalidade, mas apenas de
interação humana geral. Simplesmente não se faz isso.
Portanto, contraste a hospitalidade de Abraão no capítulo
anterior com a atitude dos homens de Sodoma, que quando
estes convidados vêm o que eles querem fazer é violá-los.

Dr Dan Peterson

32:28

Compare até mesmo com Lot. Lot começa o capítulo muito
parecido com Abraão. Ele está sentado no portão e quando os
estranhos vêm, ele diz: "Venha para minha casa". Eu o
alimentarei. Você pode lavar seus pés". É muito parecido com
Abraão, no capítulo anterior. E então, ao contrário, vêm os
homens de Sodoma que dizem: "Onde estão eles?". E Lot está
dizendo: "Não. Não, não faça isso com esses homens. Eles se
refugiaram em minha casa. Não faça isso". É uma violação, sim,
nós diríamos das leis da natureza. Quer dizer, é errado. É mas é
também uma violação grosseira das regras de hospitalidade que
são realmente importantes e que Abraão e Lot acabaram de
ilustrar.

Hank Smith:

33:08

As pessoas se tornam objetos.

Dr Dan Peterson

33:09

Sim.

Hank Smith:

33:10

Eu quero usar isso.

Dr Dan Peterson

33:12

Sim. Sim.

John Bytheway:

33:12

Tratar as pessoas como coisas e coisas como pessoas.

Dr Dan Peterson

33:15

Sim. Acho que essa é uma das coisas que teriam ofendido as
pessoas no antigo Oriente Próximo. Não é de se admirar que o
grito de Sodoma tenha vindo à tona diante do Senhor. Esta é
uma cidade podre onde o primeiro pensamento que eles têm
quando dois estranhos entram na cidade é: "Vamos abusar". Era
um lugar terrível e aposto que já havia acontecido com
estranhos antes, que tiveram a infelicidade de vir através de
Sodoma e procuraram passar a noite no meio do deserto. Se
você sabe onde Sodoma provavelmente ficava, é no extremo
sudeste do Mar Morto. Um território bastante miserável. Se
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você está passando por lá e já é tarde, não tem água e precisa
de abrigo, você entra em Sodoma para conseguir todas essas
coisas, e então acontece que é esta cidade violenta e criminosa,
um lugar horrível onde você pode não sair de tudo bem. Então,
o Senhor está farto disso e envia seus anjos para cuidar disso.
Hank Smith:

34:13

É interessante que Lot vive lá, não é mesmo?

Dr Dan Peterson

34:16

Sim. Eu sempre me perguntei, o que no mundo o possuiria para
viver em uma cidade como essa? Então, ele foi trazido para fora
dela e talvez precisasse ser trazido para fora dela antes de
sucumbir a ela. Evidentemente, ele não tinha conseguido, mas
ele está criando seus filhos lá. Eu acho que, está bem, não é
uma boa escolha. Um dos piores lugares do mundo onde você
poderia criá-los.

John Bytheway:

34:37

Acho que se você olhar a nota de rodapé 8A, há uma tradução
de Joseph Smith. Estou olhando em um comentário aqui. A
tradução de Joseph Smith explica que, "Os cidadãos exigiam
tanto os visitantes quanto as filhas, mas Lot recusou ambos".
Todo este mal", acrescenta a tradução de Joseph Smith, "foi
depois da maldade de Sodoma".

Dr Dan Peterson

35:01

Sim, muito mais edificante. Esta é uma história realmente
horripilante em muitos níveis.

Hank Smith:

35:07

Essa não é parte do Antigo Testamento, Dan, será que eles
apenas compartilham os detalhes?

Dr Dan Peterson

35:13

Eles têm uma atitude muito diferente do que nós em relação a
essas coisas.

Hank Smith:

35:16

Onde Mórmon diz: "Eu não quero lhe dizer". Não quero lhe
dizer, não quero ferir seu espírito".

John Bytheway:

35:21

Bem visto.

Dr Dan Peterson

35:22

Talvez eles tivessem uma atitude muito diferente do que nós
em relação a muitos desses assuntos. Eu posso imaginar. Eu
cresci na cidade. Se você cresceu em uma fazenda, algumas
coisas simplesmente se deparam de maneira diferente com
você. Se você cresce com rebanhos e rebanhos e está sempre
tentando fazê-los se multiplicar, bem, você tem uma atitude um
pouco diferente desde jovem.

Hank Smith:

35:43

Isso é verdade.
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Dr Dan Peterson

35:43

E eu me lembro de uma santa amiga nossa dos últimos dias que
foi a esposa do presidente da filial no Cairo, eles viveram no
Iêmen por um tempo, e ela foi convidada às vezes para todas as
reuniões de mulheres, às vezes na véspera de um casamento.
Ela simplesmente se afastava atônita de que as conversas eram
bem diferentes do que se ouviria entre os santos dos últimos
dias em uma noite antes de um casamento. Um pouco no lado
terreno.

Hank Smith:

36:10

Terrestre, eu gosto disso. Terráqueo.

Dr Dan Peterson

36:10

Talvez nada disso precise ser compartilhado com as crianças.

Hank Smith:

36:13

Sim. Um pouco no lado terreno.

Dr Dan Peterson

36:17

Mas todo este capítulo, há muito sobre este capítulo que é bem
horrível, mas ele eventualmente vai embora e os homens têm
que tomar nas próprias mãos, os anjos visitantes. Eles estendem
a mão e agarram o Lot e o puxam de volta para dentro de casa,
e depois batem nos homens que estão do lado de fora, que
estão cambaleando para tentar encontrar a porta. Eles não
podem mais. E então eles lhe dizem: "Olhe, você precisa sair
deste lugar imediatamente porque nós vamos destruí-lo". E não
sei se a decisão tinha sido tomada para destruir o lugar até este
evento. Eles estão lá como os coletores de inteligência.

Dr Dan Peterson

36:52

Bem, eles viram por si mesmos agora, então a decisão foi
tomada: "Vamos bater neste lugar, então você precisa sair e
você precisa sair bem longe". Mas ele vai ter com seus genros e
eles dizem: "Ah, você está brincando. Você não está falando
sério". Então, eles não vão. E então os anjos o levam. E então
ele se demora. Eu gosto do versículo 16. "Enquanto ele se
demorou, os homens o seguraram na mão e na mão de sua
esposa e na mão de suas duas filhas, sendo o Senhor
misericordioso para com ele, e eles o trouxeram e o puseram
fora da cidade".

John Bytheway:

37:21

Este não é um momento para se demorar.

Dr Dan Peterson

37:26

Não. Estou pensando que ele está olhando em volta, talvez:
"Bem, devo levar isto e devo empacotar aquilo?" Eles dizem:
"Apenas saia. Ok, se nada mais, vamos levá-lo pelo colarinho e
apenas pelo pescoço e arrastá-lo para fora e plantar você fora
da cidade. Saia".

Hank Smith:

37:45

Que princípio interessante. Eu faço isso com meus próprios
pecados onde o Senhor diz: "Livre-se desse pecado". Deixe-me
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ficar aqui por um minuto. Eu ficarei. Eu vou. Eu irei embora. Eu
irei embora. Deixe-me só ficar aqui por um minuto".
Dr Dan Peterson

37:56

Sim. E eu acho que é uma boa moral a ser tirada disto. Quando
o Senhor diz: "Saia", saia.

John Bytheway:

38:03

Sim. Saia agora.

Dr Dan Peterson

38:04

Se você receber esse tipo de inspiração ou esse tipo de
mandamento, desista. Não se demore. O fato é que, muitos de
nós, e há a famosa oração supostamente de Santo Agostinho:
"Oh, Senhor, fazei-me casto, mas ainda não".

John Bytheway:

38:17

"Mas ainda não".

Dr Dan Peterson

38:19

Dê-me algumas semanas ou meses e depois eu prometo que
vou me organizar. Mas o Senhor quer dizer agora. E eu acho que
esta é, novamente, uma boa lição para aprendermos que você
não deve se demorar. Quanto mais tempo você ficar por aqui,
mais provável é que você comece a assumir a coloração do seu
ambiente.

John Bytheway:

38:40

Mm-hmm (afirmativo).

Hank Smith:

38:41

O Senhor está pensando: "Estamos partindo".

John Bytheway:

38:45

"Vou te tirar daqui".

Dr Dan Peterson

38:46

Sim. Eu imagino, isto provavelmente não é justo, mas Lot e sua
família de repente estão sendo mergulhados no meio do
deserto e olhando em volta piscando e dizendo: "Como
chegamos aqui?" "Agora mexam-se".

Hank Smith:

39:02

Há um grande verso no Apocalipse.
PARTE 3 DE 4 FINS [00:39:04]

Hank Smith:

39:03

Há um grande verso no Apocalipse. Eu acho que é... Quero dizer
Apocalipse 19, onde o Senhor olha para o reino de Satanás e
diz: "Saiam daí, meu povo". É Apocalipse 18:4. "Sai dela, meu
povo, que não sejais participantes de seus pecados e não
recebais de suas pragas". É realmente um: "Saiam agora!".

John Bytheway:

39:24

Sim, saia da Babilônia agora mesmo.
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Dr Dan Peterson

39:27

O Élder Maxwell gostava de falar sobre pessoas que... Eles
querem ter uma casa em Zion, mas também gostam de manter
uma casa de férias na Babilônia. Não se pode fazer isso.

John Bytheway:

39:38

É exatamente isso.

Dr Dan Peterson

39:38

Demorar, demorar.

John Bytheway:

39:41

Eu fico perto da árvore da vida, mas fico no grande e espaçoso
edifício. E depois volto.

Dr Dan Peterson

39:47

Sim. Então, ele costumava fazer a pergunta e outros também
têm, quantas pessoas são ativas e quantas pessoas são
valentes? Pode haver uma distinção aí. É uma distinção
importante. Temos que nos perguntar, em qual grupo eu me
encaixo? Sim, eu estou lá aos domingos, mas será que estou
realmente prestando atenção? Estou realmente interessado
nisto ou só estou mais ou menos lá? Então deixe o mundo para
trás. Isso não significa se retirar para um mosteiro, nada disso.
Mas tomar uma decisão de verdade.

Dr Dan Peterson

40:20

Há uma linha de.... Estou tentando pensar, CS Lewis, que diz
que o Senhor prometeu falar conosco cara a cara. Mas um dos
problemas é que temos que decidir qual rosto é o nosso. Uma
frase que sempre adorei do filósofo dinamarquês Søren
Kierkegaard, pureza de coração, disse ele, é a vontade de uma
coisa. Se tivermos uma mente dupla, como diz James, então
somos instáveis. A pureza de coração é a vontade de uma coisa,
estar realmente concentrado.

Dr Dan Peterson

40:52

Mas tem que estar focado na coisa certa. Desculpe, vou me
desviar um pouco aqui, bem longe, mas há um ensaio de
Bertrand Russell de todas as pessoas, um famoso filósofo ateu
do século 20. Você não o ouve citado na igreja muitas vezes,
mas eu já o citei. Ele falou sobre uma vez, ele teve um ensaio
sobre os dois homens mais impressionantes que já conheceu. E
um deles era Vladimir Lenin. Ele andou com ele por suas... 24 ou
72 horas em um vagão de trem. E ele ficou profundamente
impressionado com Lenin, mas não positivamente. Ele disse que
sua impressão era que Lenin era totalmente dedicado à sua
idéia da revolução de uma maneira, totalmente incorruptível,
que ele disse que teria, sem hesitar, se inclinado e cortado
minha garganta e me deixado sangrar até a morte no chão do
vagão do trem e isso não o teria incomodado nem um pouco. E
ele disse que estava enervado. E isso é um tipo de pureza de
coração, mas não é o tipo que o Senhor quer. Tem que ser a
pureza de coração focalizada nas coisas boas, não nas coisas
más.
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Hank Smith:

41:55

Sobre as coisas certas. Eu gosto disso. Uau.

Dr Dan Peterson

41:56

Sim.

Hank Smith:

41:58

Isso seria um pouco desconcertante sentar-se em um vagão de
trem com ele.

Dr Dan Peterson

42:01

Sim.

John Bytheway:

42:01

Não. Eu acho que não vou dormir neste trem. Sim.

Dr Dan Peterson

42:07

É-lhes dito para não olharem para trás. E lá novamente, esta
história sobre a esposa de Lot é uma história estranha. Mas a
idéia de não olhar para trás, podemos tomar isso como uma
metáfora muito, muito clara e fácil. Deixe a Babilônia e não olhe
para trás. Deixe Sodoma e não olhe para trás. Não continue
pensando: "Cara, teria sido bom". Caramba, sinto falta..." X, Y, e
Z. Não, apenas faça uma pausa limpa. Ela olha para trás e é
transformada em um pilar de sal. O que quer que isso
realmente signifique, eu não sei. Há uma espécie de pilares de
sal ao redor daquela parte do mar morto, porque é um lago
realmente salgado e passou por vários períodos de expansão e
contração. Está em uma contração profunda neste momento. E
são pilares deixados de sal sujo em toda a área, e fede muito
mal. Mas eu posso imaginar que é nisso que eles estão
pensando quando pensam nesta passagem.

John Bytheway:

43:03

Mandamos um motorista de ônibus encostar e apontar e dizer:
"Está ali a esposa de Lot". Então, acho que há talvez um lugar
onde há um pilar em particular que eles gostam de...

Dr Dan Peterson

43:13

Sim. Bem, alguns deles são sobre a altura dos seres humanos.
Quer dizer, quase parecem pessoas. Você pode ver pessoas
neles.

John Bytheway:

43:22

Parece uma punição dura tornar-se uma formação geográfica
de repente por apenas olhar. Eu estava tão entusiasmado em
perguntar isto à Dra. Peterson, porque não há uma dica no
Alcorão que ela não queria apenas voltar, mas ela realmente
voltou?

Dr Dan Peterson

43:39

Sim, sim, há, sim, que ela voltou e é punida por isso. Sim, essa é
uma tradição muçulmana que não foi... Não é apenas um
relance. Achamos que isso é muito duro. Mas se for um: "Meu
coração está realmente lá". Eu gostei daquele lugar. Eu tinha
uma bela casa. Eu tinha muitas coisas boas e preferia estar lá".
Como Laman e Lemuel sempre dizendo: "Nossa, quem nos dera
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poder estar de volta a Jerusalém". Eles nunca saíram realmente
de seus corações e olha o que aconteceu com eles.
Dr Dan Peterson

44:10

Por isso, sempre pensei ao longo do caminho, a propósito, Lehi
é avisado que eles podem vaguear e estar perdidos ou algo
assim. E eu acho que teria sido tão ruim assim? Mas ele é um
pai, certo? Ele se preocupa com Laman e Lemuel, mas ele os
traz consigo e olha o que eles fazem.

John Bytheway:

44:27

Bem, eu sempre me perguntei; não poderia Néfi simplesmente
dizer: "Sabe de uma coisa? Vocês estão certos. Lehi, eu cuido
dele. Vocês vão voltar. Eu vou ficar com ele", porque ele vê o
que eles vão fazer à sua posteridade, e isso pode ter sido uma
tentação para mim de dizer: "Você está certo. O pai está fora de
seu controle. Basta voltar. Eu cuidarei de Sarai e Lehi.

Dr Dan Peterson

44:48

Sim, sim. Ou você gosta desta área. Eu acho que eles
provavelmente foram atraídos pela Arábia do Sul. O grande e
espaçoso edifício, eu acho que era um velho arranha-céu da
Arábia do Sul. Eles ainda os têm no Iêmen. Eles tiveram que ir
atrás do Iêmen através do deserto para chegar ao Velho Mundo
abundante, porque acho que Lehi tinha medo que eles
pudessem ter ficado no Iêmen. Bem, isso teria sido tão ruim?
Deixe-os ficar. Belo lugar aqui. Talvez você queira apenas
comprar uma casa e não venha conosco para o Novo Mundo.

John Bytheway:

45:24

Acho melhor levarmos a oposição e todas as coisas irmãos e...

Hank Smith:

45:28

Aquele parece que lhe serviria perfeitamente.

John Bytheway:

45:31

Essa é ótima. Aquele é espaçoso. Sim, experimente aquele.

Hank Smith:

45:33

Ei John, eu queria compartilhar uma história daquela conversa
com Elder Holland. Chama-se Remember Lot's Wife. E se nossos
ouvintes tiverem tempo, eu definitivamente... Eu levaria tempo
para o Elder Holland esta semana. Se você nunca leu isso, eu
também o ouviria. É o Elder Holland. É apenas a maneira como
ele fala. E ele compartilha esta única história.

Hank Smith:

45:52

Ele diz: "Eu me lembro de um dia de outono. Penso que foi o
primeiro semestre após nosso casamento em 1963". Portanto,
isto remonta aos anos 1900. Eu não sei se vocês se lembram dos
anos 1900. Mas 1963, ele disse: "Estávamos caminhando juntos
subindo a colina, passando o edifício Maeser". Este é ele e sua
esposa. "Na calçada que levava entre a casa do presidente e o
edifício Brimhall. Em algum lugar nesse caminho, paramos e nos
perguntamos no que tínhamos nos metido. A vida naquele dia
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parecia tão avassaladora e os anos de graduação mais pósgraduação que ainda antecipávamos diante de nós pareciam
monumentais, quase intransponíveis. Nosso amor um pelo
outro e nosso compromisso com o evangelho eram fortes. Mas
acima de tudo, as outras coisas temporais ao nosso redor
pareciam particularmente sinistras".
Hank Smith:

46:35

E então ele disse: "Eu me virei para Pat e disse algo assim:
'Querida, devemos desistir? Eu posso conseguir um bom
trabalho, conquistar um bom sustento para nós". Eu posso fazer
algumas coisas. Ficarei bem sem um diploma. Devemos parar de
tentar enfrentar o que neste momento parece tão difícil de
enfrentar?"" Ele disse: "Na minha melhor encenação da esposa
de Lot, eu disse, de fato, 'Vamos voltar. Vamos para casa". O
futuro não nos reserva nada"". E então ele cita "Pat, agarroume pela lapela e disse: 'Não vamos voltar'. Não vamos voltar
para casa". O futuro não nos reserva nada".

Hank Smith:

47:08

Eu gosto dessa idéia do passado é melhor do que do futuro,
como a esposa de Lot, certo? Vamos voltar atrás. O futuro não
vai ser bom. Onde ele é como... E isso é parte de sua conversa
aqui. Então, eu encorajaria a todos a irem ouvir.

John Bytheway:

47:24

Sim. Essa é a História do Marido de Pat.

Hank Smith:

47:27

Sim.

Dr Dan Peterson

47:28

Bem, posso imaginar que Lot e sua família talvez sentissem,
olha, tínhamos feito um lar em Sodoma, um lugar curioso, mas
tínhamos feito um lar lá e tivemos que abandoná-lo. E na
verdade, fomos meio forçados a sair. Estes anjos nos agarraram
e nos puxaram para fora. Não tínhamos nada. E agora? Estamos
no meio do deserto, quero dizer, uau, isto é um verdadeiro
progresso. E mais uma vez, se as pessoas estiveram lá, se viram
fotos disso, este é o deserto que faz com que Nevada pareça
uma floresta tropical. Quero dizer, é um deserto realmente
sério. Então você tem que estar pensando, novamente, em que
nos metemos? Para onde vamos a partir daqui?

Hank Smith:

48:11

Interessante que você mencione Lehi e Sarai, isto: "Estamos
partindo? Estamos saindo do quê?"

John Bytheway:

48:18

O que eles sempre souberam.

Dr Dan Peterson

48:19

Sim. Eles tiveram que abandonar tudo.
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John Bytheway:

48:22

Laman e Lemuel, esta é a terra que nossos pais nos deram. E eu
sinto que quando eles foram arrancados de suas terras,
perderam parte de sua identidade. E sempre me perguntei se é
por isso que Jesus continua dizendo... Quando ele finalmente
aparece no Novo Mundo, "Vocês são minhas ovelhas". Vocês
são a Casa de Israel", porque seus bens imóveis significavam
mais do que apenas: "Oh, nós vamos nos mudar para cá, vamos
nos mudar para lá", como fazemos hoje, sabe?

Dr Dan Peterson

48:44

Certo. Bem, esse é um pensamento realmente interessante. E
sim, às vezes pensei que gostaria de reescrever 1 Néfi do ponto
de vista de Laman e Lemuel, só porque acho que posso
entender a reclamação deles. "Vamos lá, estamos confortáveis
aqui. Levamos uma vida muito boa. Estamos muito bem. Sei que
o pai tem estas noções religiosas malucas e quer abandonar
tudo". E acho que se os demonizarmos e apenas dissermos:
"Oh, eles são maus", não estamos aprendendo com eles,
porque se estivéssemos nessa situação, não teríamos sido
tentados a reagir da maneira como Laman e Lemuel reagiram
ou da maneira como possivelmente Lot e sua esposa reagiram?
Eu estou confortável aqui. Não quero ir embora.

Hank Smith:

49:30

Eu vou me demorar.

Dr Dan Peterson

49:31

Sim.

Hank Smith:

49:32

Então, quais são as chances? Quais são as probabilidades de isto
ser destruído? Vamos lá, esta cidade resistiu aos assírios.

Dr Dan Peterson

49:39

Sim. E quando o fogo e o enxofre saem do céu, isto não é algo
que acontece regularmente. Eles não estavam prevendo isso.

John Bytheway:

49:46

Isso não está na previsão. Siri não disse nada sobre isso hoje.

Hank Smith:

49:50

Ei John, eu tenho um para compartilhar com seus filhos. Você
está pronto? Que um professor primário disse: "O Senhor
ordenou que Lot levasse sua esposa e fugisse para o deserto e
sua esposa olhou para trás e se tornou um pilar de sal". E o
pequeno estudante disse: "Mas o que aconteceu com a pulga?".

John Bytheway:

50:06

Sua esposa e fugir.

Hank Smith:

50:09

Então, compartilhe essa com seus filhos, John. Tenho certeza de
que vai ter um bom gemido como falamos antes.

John Bytheway:

5021:

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Certo. O que faremos a seguir?

Dr. Daniel Peterson:

00:00:09

Bem, esta próxima história é uma história que realmente não
queremos compartilhar com as crianças, sobre Lot e suas duas
filhas. Mas, para começar, é tentar explicar como as pessoas
dos amonitas e dos moabitas vêm a ser. E às vezes me
perguntei se não seria apenas uma pequena escavação dos
moabitas e dos amonitas por parte dos israelitas. "Você sabe de
onde você vem? Aqui está a sua história". Porque você lê Moab
como soando algo como do pai e Benami, que se torna os
amonitas, que ainda está preservado, a propósito, em nome da
capital da Jordânia, Amman. O nome deles ainda está lá.

Hank Smith:

00:00:47

Oh realmente? Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:00:48

Você pode obter esse nome de Benami, filho do meu povo. É
uma espécie de história horrível.

Hank Smith:

00:00:55

Então a idéia é que o escritor está tentando cavar uma
escavação em seus vizinhos atuais que ele não gosta de dizer:
"Ei, olhe de onde você veio".

Dr. Daniel Peterson:

00:01:06

Sim, acho que sim. Vocês são parentes, mas são inimigos, e aqui
está a história realmente desonrosa de onde vocês vêm. É como
se, se você realmente quer entrar numa escavação em um
membro da Igreja da Inglaterra ou da Igreja Episcopal, crie
Henrique VIII e suas esposas. Não é bem o mais alto nível
espiritual para a origem de uma igreja.

John Bytheway:

00:01:29

E no futuro, os moabitas, os amonitas, causaram problemas.

Hank Smith:

00:01:33

Sim. Já me perguntei por que, de onde isto vem. Tipo, mas isso
faz sentido. O autor atual olhando para trás está dizendo: "Ei,
eu tenho uma chance aqui de..."

Dr. Daniel Peterson:

00:01:40

Pense nos moabitas, os amonitas estavam basicamente em
torno de onde o Ammon está hoje, assim diretamente do outro
lado de Jerusalém, no lado jordaniano do rio Jordão e do Vale
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do Mar Morto. E depois um pouco para o sul estão os moabitas.
Sim, os moabitas. Mais ou menos onde Petra está.
Hank Smith:

00:01:56

Então isso é realmente muito útil porque eu tenho pensado
com freqüência, isto é estranho.

Dr. Daniel Peterson:

00:02:00

Sim. Oh, capítulo 20, novamente, é um pouco estranho. A
história de Abimelech e Sara, e Abraão está dizendo que Sara é
sua irmã, isto é para tentar se proteger. E é meio verdade, ela é
sua meia-irmã, então sim. O que hoje não veríamos como um
casamento legítimo, mas nos velhos tempos, pessoas casadas
dentro de seus clãs e suas tribos, e portanto isto não é
incomum. Mas Abimelech, curiosamente, tanto nas histórias em
que ele figura, aqui e em um capítulo posterior, bem no capítulo
21, se apresenta como um cara honrado. Ele diz: "Eu não fiz
nada de errado". E eu não sabia que ela era sua esposa". Você
disse que ela era sua irmã e ela disse: "Você era seu irmão". E o
Senhor está dizendo: "Cuidado". E ele diz: "Bem, eu não fiz
nada". E o Senhor diz: "Eu sei que você era inocente". É
interessante que o Senhor interage com Abimelech, que não é
israelita nem descendente de Abraão, mas ele não é um
bandido nisto.

John Bytheway:

00:03:05

O que significa esse nome, Abimelech? Porque se parece com o
pai Melech, ele é rei?

Dr. Daniel Peterson:

00:03:10

Sim. Meu pai é um rei, provavelmente.

John Bytheway:

00:03:12

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:12

Sim.

John Bytheway:

00:03:13

Abimelech.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:14

Olhe para você, John.

John Bytheway:

00:03:15

Acho que os membros de nossa igreja sabem muito mais
hebraico do que pensam, quando você começa a olhar e ler
essas palavras lentamente, e Melquisedeque e Zedequias e
outras coisas, e você começa a dizer: "Bem, se isso significa isto,
então isso tem que significar isto", e ab significa pai. E eu acabei
de ver, eu só me perguntava o que isso significava.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:33

Sim. Isso é exatamente o que significa. E, nesta história, ele não
é um cara mau. Mas não sei o que mais precisamos dizer sobre
essa história, na verdade. Tirando o fato de que você teve este
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pequeno incidente embaraçoso com Abimelech, e Sarah, e
Abraham, e acabou ficando tudo bem.
John Bytheway:

00:03:52

Bem, isso é muito do antigo Testamento é uma série de
incidentes incômodos, certo?

Dr. Daniel Peterson:

00:03:55

Sim, sim.

Hank Smith:

00:03:59

Eu notei, Dan, que Abraham não é definitivamente perfeito. É
quase como se o Senhor estivesse dizendo, ele ainda é o meu
homem, certo? Tipo, vou mostrar-lhe que o escolhi. Ele ainda
comete erros. Ele ainda faz coisas, coisas que são um tanto
tolas. Ele ainda é o meu homem.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:16

Certo, e eu acho que isso é realmente importante para nós hoje.
Vou dizer uma das coisas que me incomodaram às vezes, e
tenho um enorme respeito pelos irmãos. Por favor, entenda
isso, mas às vezes os colocamos em um pedestal tão alto que
então alguém virá e dirá: "Bem, você sabe, os mais velhos e os
mais velhos discordam de alguma coisa", ou, "uma vez
encontrei os mais velhos e ele talvez não fosse tão amigável
quanto eu pensava que seria", ou algo assim. E eu acho que eles
não são perfeitos". E quer dizer, eles não alegam isso.

John Bytheway:

00:04:45

Nenhum deles pediu para estar lá.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:47

Não.

John Bytheway:

00:04:48

Nenhum deles queria estar lá.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:49

Não.

John Bytheway:

00:04:50

Ninguém em seu perfeito juízo gostaria de ter uma vocação.
"Olá, você é chamado até morrer".

Dr. Daniel Peterson:

00:04:55

É engraçado. Quando Elder Gong foi chamado ao quórum dos
12, eu conheço Elder Gong desde que éramos estudantes, e foi
a primeira vez na minha vida que minha primeira reação
quando ouvi que ele tinha sido chamado aos 12 foi
estranhamente lamentável. Porque eu pensava que aqui eu
estava prestes a me aposentar e ele nunca poderá.

John Bytheway:

00:05:13

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:14

Mas acho que eles não pediram para estar lá. Eles eram apenas
pessoas que estavam cumprindo seu dever e tentando fazer a
vontade do Senhor, e serviram como anciãos, presidentes de
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quórum e conselheiros em Bispados. E então um dia foram
chamados para estar nos 70, e depois talvez um dia nos 12 ou
na primeira presidência. Eles nunca afirmaram ser perfeitos.
Hank Smith:

00:05:32

E nós fazemos isso. Sobrepomos isso a eles.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:35

E na verdade me deparei com pessoas que deixaram a igreja ou
tiveram sua atitude em relação à igreja danificada porque
descobriram que os irmãos presidentes são humanos, e eu
acho, é claro, que são humanos. Diz-me um profeta do antigo
Testamento que não o era. Quero dizer, Abraão, podemos ver
que ele não era. Com muitos deles, Isaías, por exemplo, não
sabemos muito sobre sua vida pessoal, mas aposto que se você
conhecesse Isaías pensaria: "Bem, ele é um cara muito bom,
mas tem essas peculiaridades", ou "Ele não é tão paciente
quanto poderia ser", ou algo assim. Eu não sei o que seria.

Dr. Daniel Peterson:

00:06:06

Sempre adorei uma fala de Lorenzo Snow, que viveu na casa de
Joseph Smith por um tempo, e ele disse que viu suas
imperfeições. E isso o desiludiu? Nem um pouco. Ele disse:
"Agradeci a Deus por ter visto o que ele era, e isso me deu
esperança". Deus pode usar pessoas imperfeitas porque se ele
não usa pessoas imperfeitas, então eu estou fora da janela". E
sabe, Ele tem que trabalhar com pessoas imperfeitas como o
próprio Elder Holland disse, porque isso é tudo o que Ele tem.

John Bytheway:

00:06:34

Isso é tudo o que ele tem. Deve ser incrivelmente frustrante,
mas lida com isso. Também me lembro de uma história de
Steven Covey quando ele tinha algum tipo de tarefa em que
estaria trabalhando de perto com alguns dos irmãos, e alguém
pensava: "Bem, não perca seu testemunho". E adoro a resposta
de Steven Covey foi: "Bem, eles não me deram meu
testemunho e não podem retirá-lo".

Dr. Daniel Peterson:

00:06:58

É exatamente isso. É assim que deve ser.

Hank Smith:

00:07:01

E talvez haja aqui uma lição de Abimelech sobre como você lida
quando descobre que o servo do Senhor não é perfeito? Na
verdade, ele é muito gentil com ele. Tipo: "Ei, por que você fez
isso? Muito bem. Bem, eis que minha terra está aqui diante de
ti, habita onde te agrada".

Dr. Daniel Peterson:

00:07:17

Isso me lembra um pouco Pahoran e Moroni, onde Moroni
desencadeia alguns ataques bastante injustos contra Pahoran.
Ele não conhece a história completa. Pahoran diz: "Eu me alegro
com a grandeza de sua alma". Ele poderia ter ido atrás dele e
dito: "Seu idiota".
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John Bytheway:

00:07:3 2

Sim, "Você não tem idéia do que estamos tratando aqui em
cima".

Dr. Daniel Peterson:

00:07:35

Sim.

Hank Smith:

00:07:35

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:35

Mas ele não tem. E eu acho que foi uma resposta maravilhosa.
Agora fale sobre a grandeza da alma.

Hank Smith:

00:07:40

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:41

Você o vê nessa resposta.

John Bytheway:

00:07:44

E quando Néfi vê o murmúrio de Lehi, certo? Ele não diz: "Bem,
eu nunca mais vou lidar com você". Estou tão desapontado". Ele
deposita mais confiança nele.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:52

Sim. Sim.

John Bytheway:

00:07:53

Mais fé nele.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:54

Sabe, acho que há muito a ser aprendido com isto. E sim, o
velho Testamento está cheio de pessoas muito humanas. Alguns
deles fazem coisas terríveis, até mesmo algumas das pessoas
boas fazem, mas devemos aprender com isso. É Ambrose Bierce
no seu Dicionário do Diabo que descreve a Bíblia como uma
obra de escritura, admiravelmente adequada às necessidades
do meu próximo.

Dr. Daniel Peterson:

00:08:16

Deveríamos estar lendo isto e não dizendo: "Nossa, isso é
igualzinho ao Bob". Sabe, deveríamos estar dizendo a pergunta
que é feita na última ceia, sou eu? Sou eu, Senhor? Será que sou
eu?

John Bytheway:

00:08:25

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:08:27

Sou eu mesmo? Sou eu o culpado disso? E a resposta com
demasiada freqüência é sim. Sim, você é. E esses foram, para
mim, alguns dos melhores momentos no estudo das escrituras.
Quando de repente percebi, cara, eu meio que fiz isso. Talvez
não tão mal quanto este personagem fez, mas não posso
apontar o dedo para ele. Quem sou eu para julgar?

John Bytheway:

00:08:4 7

Não me lembro quem o disse, mas achei brilhante. Dizem que o
Papa é infalível e ninguém acredita nisso. Bem em nossa igreja,
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dizemos que nossos líderes são falíveis e ninguém acredita
nisso.
Dr. Daniel Peterson:

00:08:57

Certo?

John Bytheway:

00:08:58

Ou ninguém vai deixá-los estar, você sabe?

Dr. Daniel Peterson:

00:09:00

Certo. Por falar em ligações, eu me lembro de uma criança
quando eu estava servindo como bispo da ala dos solteiros pela
UVU. Eu tinha um garoto com quem eu estava trabalhando e
que tinha alguns problemas, e nós trabalhamos com ele por
semanas, talvez meses. E finalmente houve uma noite em que
eu disse: "Acho que você fez tudo o que lhe pedi para fazer.
Acho que posso dizer, em nome da igreja e do Senhor, que me
sinto à vontade para dizer, acho que você está acabado. Você
está pronto para ir". E ele disse: "Oh, obrigado. Sinto muito por
ter tomado tanto do seu tempo". E eu disse: "Oh, é por isso que
eles me pagam os grandes dólares", ao que ele respondeu:
"Sim. Sempre quis saber, quanto eles te pagam para ser bispo?"

Dr. Daniel Peterson:

00:09:38

E eu pensei, você só pode estar brincando. Minha resposta foi:
"Eles não me pagam um centavo, nada". E eu disse: "Eu não
faria isso por dinheiro. Eu o faria de graça, mas não o faria por
dinheiro".

Hank Smith:

00:09:52

Essa é uma história tão boa. Essa é Madre Teresa, alguém a viu
limpando um leproso, e o cara disse: "Eu não faria isso por um
milhão de dólares". E ela disse: "Eu também não faria".

Dr. Daniel Peterson:

00:10:03

Exatamente certo. Desculpe. Vou fazer outra tangente aqui.
Tive uma experiência, sou tão velho que a certa altura estava na
Suíça, e Harold B. Lee passou por aqui. Ele era presidente da
igreja na época, mas o presidente Lee veio e tinha estado com
minha missão presente. Minha missão naquela época, a Suíça,
era responsável por grande parte do mundo. Quero dizer, se
não estava sob uma missão, estava sob a Suíça, porque a Suíça
era neutra. E assim, a maior parte da Europa Oriental, a maior
parte da África, o norte do Congo, todo o Oriente Médio, tudo
para o Afeganistão. Porque podíamos fazer coisas fora da Suíça
que não ofendessem os países de lá. Portanto, o Presidente Lee
tinha ido a um circuito de algumas das missões, tentando obter
reconhecimento legal em Atenas e em Jerusalém, e isso não
funcionou. Falhou. Falhamos em todos aqueles lugares naquele
momento.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:52

Depois ele veio e falou com os santos no templo suíço em
Zollikofen, e eu me lembro de vê-lo, e foi a primeira vez que
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ouvi falar de uma tez de cinza. Eu nunca tinha visto uma antes,
e acontece que ele morreu alguns meses depois disso. Ele tinha
problemas cardíacos, mas lembro-me de vê-lo e de pensar que
ele parecia terrível. Quero dizer, ele não parece saudável. E por
isso não fiquei realmente surpreso quando ele faleceu.
Dr. Daniel Peterson:

00:11:18

Eu o vi falar com os santos na casa de reuniões lá em Zollikofen,
adjacente ao templo. E então ele ficou do lado de fora e
apertou a mão com todos e falou com eles durante uma boa
hora e meia depois, parecendo que estava prestes a cair. Mais
uma vez, senti pena dele. Pensei que ele sabia que era o
primeiro presidente da igreja a visitá-lo desde que este templo
foi dedicado em 1955 por David O. McKay. Ele está lá para os
santos e mal consegue se levantar. Tenho certeza de que se
pudesse, ele gostaria de ir deitar-se e dormir a sesta, mas não
pode. E eu pensei, quem iria querer uma posição como esta?

Hank Smith:

00:12:02

Desperdício e desgaste de sua vida, literalmente.

John Bytheway:

00:12:03

Sim.

Hank Smith:

00:12:03

Apenas...

Dr. Daniel Peterson:

00:12:05

Quando o Dr. Nelson disse ao Presidente Kimball: "Você precisa
preservar suas forças". Ele diz: "Para quê?". Estou fazendo o
que devo fazer. Eu me canso e depois o Senhor chama outra
pessoa. Sim, é assim que as coisas são.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:23

Bem, acho que provavelmente devemos passar ao capítulo 21,
que é um capítulo importante. Então é aqui que o Senhor visita
Sarah, como ele havia dito, e ele fez com Sarah como ele havia
falado. Ela concebe e tem um filho Abraão, e eles chamam o
nome de seu filho Isaac. E é importante saber que o nome Isaac
tem a ver com a idéia hebraica do riso. Isso significa que ele ri.
Portanto, há todo tipo de punição neste capítulo sobre as
risadas de Sara, e as pessoas vão rir comigo, ou alguns
intérpretes, ela diz: "Bem, você me fez uma piada agora porque
estou tão velho. E as pessoas vão rir de mim". Mas de qualquer
forma, a idéia do riso, e Abraão tem cem anos de idade.

Dr. Daniel Peterson:

00:13:05

Então ele agora tem dois filhos. Ele tem Isaac e Ishmael, que
estava por perto antes, e provavelmente é substancialmente
mais velho, talvez cerca de 10 ou algo parecido. E no versículo
nove, Sara viu o filho de Agar, o egípcio, que ela tinha nascido
para Abraão, zombando. Agora, há discordâncias sobre como
aceitar isso. Às vezes ele está apenas rindo. Aqui, é uma espécie
de zombaria zombeteira. Outros o fazem brincar com ele, ele
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está brincando talvez com Isaac. Portanto, eu não sei
exatamente como aceitar isso, mas em todo caso, o
pensamento que lhe ocorre é que ele é mais velho, e pode
haver uma discordância sobre quem é o herdeiro adequado,
mesmo sendo eu a esposa principal. Por isso, quero que ele vá
embora.
Dr. Daniel Peterson:

00:13:51

E isto não é talvez Sarah no seu melhor, mas, mais uma vez, é
humano. É muito humano para ela dizer: "Eu não quero aquele
menino por perto, e não quero a mãe por perto". A mãe dele
gozou de mim, provavelmente, por muitos anos. Ela pôde ter
um bebê e eu não, ela é uma mulher escrava. Eu sou a esposa
principal, mas será que eu recebi respeito dela? Não." Então ela
disse: "Eu quero que ela seja expulsa, filho desta mulher de
ligação não será herdeira com meu filho, nem mesmo com
Isaac".

Dr. Daniel Peterson:

00:14:18

E como Abraão reage? Bem, ele está chateado. Quer dizer, é
seu filho. Sabe, ele o criou. Tanto quanto sabemos, foi seu único
filho por um longo tempo. E assim ele ama Isaac, e Isaac será
seu herdeiro, mas não é como se ele odiasse Ismael. Mas Deus
diz: "Não se preocupe. Eu cuidarei de Ismael e da mulher do
vínculo". Faça o que Sarah quiser, porque você sabe, Isaac, não
se preocupe. Isaac será aquele em quem minha semente será
chamada". Mas também da mulher do vínculo, versículo 13,
farei uma nação porque ele é a tua semente". E muitas vezes
esquecemos isso. Este é um ponto que eu acho que deve ser
feito.

Dr. Daniel Peterson:

00:14:57

Claro, eu sou um árabe, então eu conseguiria. Mas você sabe,
eu ouvi Howard W. Hunter e outros também dizerem isso.
Lembre-se, Abraão tem outros filhos, não apenas os filhos de
Israel, mas os árabes. Há também os ismaelitas, descendentes
de seu outro filho. E há promessas para eles também. E Deus
aqui está dizendo que eu farei dele uma nação. Não se
preocupe com ele. Ele vai ficar bem.

John Bytheway:

00:15:22

Então o que eu escreveria aqui no versículo 13? Uma nação, a
nação do Islã? Seria isso?

Dr. Daniel Peterson:

00:15:28

Sim, os árabes, basicamente. Os árabes, eu diria. A maioria dos
quais são muçulmanos. E assim eles são também os filhos de
Abraão. Não os filhos dos primogênitos, mas não estão sem
promessas bíblicas e não sem status bíblico. No Islã, Ismael é
considerado como um profeta, assim como Isaac. Assim eles
veneram a ambos.
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Hank Smith:

00:15:50

Dan, acho que nossos ouvintes adoram apenas um pouco o
início do Islã, e como isso acontece, e como isso se liga a Abraão
e Ismael.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:59

Sim. Os árabes há muito se consideram, e as genealogias
tradicionais fazem deles descendentes de Abraão através de
Ismael. Isso é universalmente aceito na tradição islâmica. E
assim eles veneram Hagar, eles veneram Ismael. Na verdade,
parte da peregrinação anual envolve o que é chamado, bem, é
uma corrida entre duas pequenas colinas chamadas Marwa e
Safa. E elas correm entre elas e estão reencenando a busca de
Hagar por água para seu filho, Ismael, que está prestes a morrer
no deserto, e depois é salvo por Deus.

Dr. Daniel Peterson:

00:16:33

Eles realmente acreditam que isso aconteceu em Meca, e que
Ismael e Abraão restauraram o Kaaba, o santuário lá em Meca,
o poço que brotou da inspiração de Deus é o poço chamado
Zamzam em Meca. Então é aí que eles pensam que isso
aconteceu. Mas sim, o Islã começa na Arábia, bem com o
nascimento de Muhammad de certa forma, em 570 d.C., depois
sua chamada em 610 d.C. quando ele tem 40 anos de idade. Ele
está trabalhando como pastor, entre outras coisas, e como líder
de caravana, e é considerado um descendente de Ismael, um
herdeiro próprio, portanto é um herdeiro legítimo dos profetas.
Eles se vêem como continuando a linha dos profetas.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:16

Eles reconhecem Abraão, e Isaac, e Ismael, e Jacó, e Moisés, e
todos os outros como profetas, incluindo Jesus. E então Maomé
é o último nessa linha de profetas, mas todos eles passam pela
linha profética, que é essencialmente a linha bíblica.

Hank Smith:

00:17:35

Sim. E você tem o Senhor dizendo aqui para Abraão: "E também
do filho da mulher do vínculo, eu farei uma nação".

Dr. Daniel Peterson:

00:17:42

Isso mesmo.

Hank Smith:

00:17:42

"Ele é a tua semente".

Dr. Daniel Peterson:

00:17:45

Sim. Então ouço alguns santos dos últimos dias se sentirem
como se tivessem que escolher entre os judeus e os árabes.
Bem, eu gostaria de dizer que os árabes realmente conflitam,
antes de mais nada, é muito mais complexo do que muitas
pessoas percebem. Quanto mais aprendi sobre isso, mais difícil
foi para mim escolher um lado e apenas dizer: "Rapaz, eles
estão certos o tempo todo, e esse lado está errado o tempo
todo".
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Dr. Daniel Peterson:

00:18:03

Porque houve coisas boas e ruins feitas de ambos os lados,
especialmente para os Santos dos últimos dias, devemos
reconhecer que ambos são filhos de Abraão. E deveríamos estar
tentando não ter um ferido o outro, mas deveríamos estar
esperando a paz entre eles como Abraão, eu presumo, está
esperando.

John Bytheway:

00:18:20

Sim. Sim. Bem visto. O que Abraão quer que aconteça aqui?
Acho que ouvi dizer que, na crença muçulmana, Abraão ia
sacrificar Ismael.

Dr. Daniel Peterson:

00:18:32

Isso é o que a maioria dos muçulmanos de hoje, eu acho,
acreditaria. Mas eis o que é interessante. Lembro-me uma vez
em uma aula há anos, quando comecei a lecionar na BYU, eu
tinha alguns estudantes palestinos em minha aula de
Humanidades Islâmicas e dei uma história básica do Islã. Acho
que eles fizeram a aula porque pensaram que seria um A fácil,
quando obtiveram seu primeiro D em um teste, acho que
perceberam que não seria tão fácil quanto pensavam. Crescer
na vizinhança não é necessariamente o equipamento para
responder às perguntas. Mas eu disse a eles, o interessante é
que o Alcorão nunca identifica realmente o filho que é quase
morto por Abraão. E um deles sentado na primeira fila disse:
"Isso não é verdade". Isso não é verdade". Ele diz que foi
Ismael". Eu disse: "Certo, você vai para casa e encontra a
passagem no Alcorão que diz que foi Ismael e depois vem
mostrá-la para mim".

Dr. Daniel Peterson:

00:19:19

Bem, ele nunca o fez porque não está lá. O Alcorão diz que ele
quase sacrificou Ibnahul, seu filho. É isso, ele não o identifica. E
eu verifiquei uma vez há anos, o maior comentário no início do
Islã vem de cerca das nove, bem por volta de 930 DC. E ele
resume todos os comentários anteriores. E mesmo assim, cerca
da metade dos comentaristas que eu [inaudível 00:19:43], o
autor deste comentário, citado, disse que era Ismael e cerca da
metade disse que era Isaac. Eles ainda estavam discutindo sobre
isso. Acho que agora, se você perguntasse a quase todos os
muçulmanos, eles diriam que foi Ismael, mas suspeito que isso
pode ter mais a ver com o conflito israelense árabe do que com
qualquer outra coisa. É o nosso homem, não o homem deles,
mas o Alcorão não diz realmente isso. E durante séculos, pelo
menos, foi uma questão aberta até mesmo para os árabes sobre
se era seu ancestral ou o ancestral do outro povo.

Hank Smith:

00:20:15

E a luta continua, não é mesmo?

Dr. Daniel Peterson:

00:20:16

Sim. Sim, é verdade. Mas é uma luta intrafamiliar, que é o que a
torna especialmente triste. Tive algumas experiências onde na
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rua, a menos que estejam vestidos de maneiras peculiares, nem
sempre se pode distinguir um árabe de israelense. Alguns
israelenses parecem realmente europeus, mas muitos não o
fazem. Lembro-me de estar em um hotel em Nazaré anos atrás
que era dirigido conjuntamente por palestinos e israelenses. E
eu ia até a escrivaninha e dizia, dando uma olhada nele, eu
dizia, "Shalom", e começava a falar. E a pessoa diria: "Salaam".
Eu diria: "Certo, desculpe, desculpe, desculpe". Da próxima vez
eu sairia e diria "Salaam", e a pessoa diria "Shalom". Eu pensei,
ok, a partir de agora é "Olá". Eu não sei dizer. Então eles são
muito, muito parecidos e geneticamente, me disseram, eles são
muito, muito próximos. Seria difícil dizer uma diferença. E é isso
que torna o conflito de tantas maneiras, tão triste.
Hank Smith:

00:21:13

Sim. E quando fizemos nossas viagens até lá, eu esperava ver
muita divisão, mas ainda assim muitas delas.... Nosso motorista
de ônibus, Mahmoud, é muçulmano e nosso guia é israelense e
eles se dão bem.

John Bytheway:

00:21:27

E eles estão lá em cima falando e rindo e você vai, isto não é o
que eu vi nas notícias ou o que eu percebo. E sim, é a mesma
coisa, Hank. Eu sei que estamos falando dos mesmos caras
também.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:38

Sim. E já vi que muitas vezes, alguns deles são bons amigos,
batendo uns nos outros nas costas e contando piadas. E assim é.

John Bytheway:

00:21:47

Você ouviu aquela sobre a pulga?

Dr. Daniel Peterson:

00:21:48

Sim. Certo. Isso me dá esperança às vezes. E às vezes eu perco a
esperança, mas de qualquer forma, eles são parentes. Então
esta história sobre Hagar é uma história importante. É a história
de fundo para os árabes, como eles mesmos lhe diriam. E outra
história sobre um [inaudível 00:22:07] parece ser um bom
rapaz. Mas eu acho que devemos entrar no capítulo 22, que é
um capítulo extremamente importante. Ele diz que Deus tentou
Abraão no versículo um do capítulo 22. Acho que realmente
deveria ser uma tarefa ou uma prova ou algo parecido. Ele o
testou e disse: "Abraão". E Ele disse: "Eis-me aqui", e Ele disse:
"Toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e
entra na terra de Mariah". E oferece-o lá para um holocausto
sobre uma das montanhas que eu te contarei". Agora,
especialmente se você se lembrar do livro de Abraão, onde
Abraão está tentando fugir das pessoas que fazem sacrifícios, e
ele já quase se sacrificou.

Dr. Daniel Peterson:

00:22:46

Então Deus vem a ele e diz: "Sacrifique seu filho". Você sabe,
aquele que você espera há 100 anos, o filho em quem sua
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semente nascerá e que cumprirá a profecia que eu lhe dei, o
filho que você ama, o único filho de sua esposa primária". Isto
tem que ser, rapaz para falar como um soco no estômago, um
soco no plexo solar, tem que ser um eufemismo do século". Ele
deve ter ficado horrorizado, mas acreditava que era Deus. E
assim, se Deus o pede, ele diz: "Eu o farei". E é claro que isso é o
que mais tarde lhe é imputado como justiça, que ele está
disposto a fazer isso. Agora as pessoas têm falado sobre isso e
falado sobre isso, é uma coisa importante não apenas na
tradição judaica, o Akedah, e a ligação de Isaac, como é
chamado entre muitos cristãos. Ela aparece, como já
insinuamos, entre os muçulmanos. Todo mundo fala, todos
ficam horrorizados com a história e com o que fazer dela.
Algumas pessoas dizem, bem, que isso mostra que o Deus do
Antigo Testamento é mau.
Dr. Daniel Peterson:

00:23:52

Bem, mas na verdade ele não dá seguimento a isso. Ele não tem
Abraão sacrificando seu filho. E pode ser que Abraão tenha
acreditado, acho que há uma linha interessante aqui onde ele
diz aos jovens que estão com ele, no versículo cinco:
"Permanecei aqui com o asno, eu e o rapaz iremos lá e
adoraremos e voltaremos a vós". Agora, talvez ele esteja apenas
mentindo, mas talvez também, alguns comentaristas disseram,
talvez ele pensasse que se ele cumprisse este requisito, Deus
ressuscitaria seu filho dos mortos e que eles voltariam.

Hank Smith:

00:24:23

Sim, estaremos de volta.

Dr. Daniel Peterson:

00:24:24

Sim. Mas ele lhes diz: "estaremos de volta aos dois". E assim ele
está confiante em Deus de alguma forma, penso eu. Pode ser
que Ele esteja lhes contando uma história, nós voltaremos. E
então ele voltará com

John Bytheway:

00:24:37

Para que eles não o detenham. Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:24:39

Certo. Mas essa é uma maneira interessante de ler, que ele
pensa, não, nós estaremos de volta. No entanto, isto vai dar
certo, não consigo imaginar. Leva três dias de viagem até onde
ele vai, eles estão subindo de Hebron, ou ainda mais para baixo
por Besheva, o extremo sul de Israel. Você sabe que de Dan a
Besheva costumava ser a fórmula do extremo norte ao extremo
sul de Israel. Então ir até Mariah, que é mais ou menos onde
deve ser, o Monte Mariah, está lá, dizem algumas pessoas sob o
próprio Monte do Templo. É uma viagem e tanto. São três dias.
A propósito, o que sabemos sobre isto? Sugere que Isaac tem
idade suficiente para caminhar. Ele tem idade suficiente para
estar a três dias de distância de sua mãe. Ele tinha sido
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desmamado no capítulo anterior ou há alguns capítulos, há
alguns capítulos.
Dr. Daniel Peterson:

00:25:26

Então, ele tinha pelo menos três anos. A tradição judaica diz
que, às vezes, ele tinha 37 anos, que era mais velho, tinha idade
suficiente para saber o que estava acontecendo. Eu diria, eu
diria que ele tinha pelo menos 10 ou 12 anos e talvez em sua
adolescência, talvez até mais velho que isso. Portanto, uma
coisa que quero dizer sobre Isaac é que em algum momento ele
sabe o que está acontecendo e seu pai é velho. Ele poderia ter
dito: "Você está brincando comigo? Você é demente. Eu vou...
Isto não vai acontecer. Isto não é realmente Deus". Mas ele
confia em Deus. E ele confia em seu pai. E ele está disposto a
fazer isso. Ele deita-se sobre a madeira. Ele diz que o colocou
sobre a madeira, mas o colocou sobre o altar, sobre a madeira.
Mas suponho que Isaac já seja velho o suficiente. Ele poderia ter
resistido. Ele não resistiu. Portanto, uma coisa que eu diria para
Isaac aqui é a total submissão à vontade de Deus na fé. E é
menino, falamos de testes Abrahâmicos. Este é o teste de
Abraão.

John Bytheway:

00:26:34

Sim

Hank Smith:

00:26:36

E aparentemente também é um teste Isaac.

Dr. Daniel Peterson:

00:26:38

Sim, eu acho que sim. Sim, acho que sim. E ele está fazendo
estas perguntas ao longo do caminho. Eu vejo o fogo no verso
de madeira sete, mas onde está o cordeiro? Sempre temos um
cordeiro para a oferta queimada. Abraão diz: "Meu filho, Deus
proverá a si mesmo um cordeiro para o holocausto". Então, eles
foram os dois juntos, Deus vai lidar com isso. Certo. Mas então,
em algum momento, ele percebe o que está acontecendo.
Abraão constrói um altar, e isto não é feito em 15 segundos.
Isto leva um tempo. E assim Abraão chega ao ponto em que
estende sua mão e pega a faca para matar seu filho. E só então
o anjo do Senhor o chama e diz: "Abraão, Abraão, não faça isso.
Não ponha sua mão sobre o menino. Não faça nada com ele.
Agora eu sei que o Deus mais feroz". E o medo do Rei James
aqui provavelmente não é a palavra que usaríamos hoje.

Dr. Daniel Peterson:

00:27:29

Eu acho que é reverência a Deus, você O teme, o respeita. Você
O respeita tanto vendo que não escondeu de mim meu filho,
seu único filho. Quero dizer, este é o único filho da esposa
primária. E então Abraão olha para cima e vê este carneiro
preso na mata por seu chifre. E o carneiro é sacrificado em seu
lugar. Isto é obviamente, para os cristãos, um prenúncio do
sacrifício de Cristo. Que estamos prestes a ser castigados por
nossos pecados e Cristo intervém em nosso favor e toma o
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castigo por nós. De alguma forma, não entendemos, não
sabemos como isto funciona, mas de alguma forma ele é o
carneiro sacrificial, o carneiro preso na mata de certa forma.
Exceto que ele é mais parecido com Isaac de alguma forma,
porque ele é voluntário. E eu acho que quando você o vê no
jardim do Getsêmani, e ele está dizendo: "Senhor, se for
possível, deixe este cálice passar de mim".
Dr. Daniel Peterson:

00:28:26

Eu coloquei muito peso nessas palavras. Penso que é possível
que o Jesus mortal tenha até pensado, talvez apenas neste
ponto, minha disposição seja suficiente. Estou disposto a fazer
isso. Se for a tua vontade, eu o farei. Mas se houver outra
maneira de fazer isto, presumo que não. Mas se você quiser, eu
o farei. E então Ele tem que fazer isso. Mas acho que alguns,
ouvi alguns cristãos falarem sobre isso como se: "Bem, ele é
Deus, é fácil para ele". Não, eu acho que temos que assumir que
foi terrível para ele. Se não o fizer, então não significa tanto
assim. Foi uma agonia. Foi uma agonia prolongada e assim por
diante. Então ele é, desta forma, acho que é uma idéia atraente
pensar que Isaac tem idade suficiente para saber o que ele está
fazendo como Jesus foi. Jesus sabia o que ele ia fazer.

Hank Smith:

00:29:20

E ele está carregando a madeira, certo?

Dr. Daniel Peterson:

00:29:22

Sim. Sim. Ele está carregando, como Jesus carregando a cruz até
a colina. Ele está carregando, ele está cavando sua própria
sepultura. Você está carregando aquela madeira,
eventualmente sabendo para que ela serve.

John Bytheway:

00:29:37

Quando você disse isso sobre sofrimento, eu pensei, sim, isso
é... Que no ano passado, seção 19, Deus sofreu estas coisas por
tudo o que eles poderiam não sofrer. Como você disse, não é
apenas, oh, bem, ele é um Deus, isto é fácil. Não, ele sofreu. Ele
sofreu e disse a Martin Harris, que o sofrimento me causou até
mesmo Deus e passou por isso, sangrou em todos os poros e
sofreu tanto corpo quanto espírito.

Dr. Daniel Peterson:

00:29:58

E não é só por alguns minutos, ele começa no jardim, nós, os
Santos dos Últimos Dias, sabemos. E continua até ele dizer:
"Está terminado". E isso é muito tempo; e eu não quero entrar
nos detalhes horríveis, se minha esposa estivesse sentada aqui,
ela estaria me acotovelando agora mesmo. Mas acho que
precisamos entender que a crucificação foi uma forma horrível,
horrível e horrível de morrer. E ele já está em terrível crise pela
sua experiência no jardim do Getsêmani. Eu não gosto de
crucifixos que mostram Jesus mutilado em uma cruz. Não é uma
imagem que eu goste de contemplar. Mas de vez em quando eu
penso, bem, talvez devêssemos apenas perceber o preço que
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ele pagou. Não era como se, oh, bem, eu fosse e me pregasse
numa cruz e morresse e whoopee tudo é melhor. É hora após
hora de intenso sofrimento, de escárnio e injustiça e de
impotência assumida. Ele poderia ter impedido, mas não o faz.
Hank Smith:

00:30:56

Sim. E o rei Benjamin insinua que é ainda mais sofrimento do
que um humano poderia sofrer, porque o humano morreria.

John Bytheway:

00:31:02

Sim. Um humano morreria. Mas a idéia que Jesus disse
repetidamente: "Nenhum homem tira a minha vida de mim". E
assim foi um sacrifício voluntário. E vejo aqui Isaac, não leio
nada que diga que ele resistiu, ele disse: "O que estamos
fazendo?". Como você estava dizendo, Dr. Peterson, é um
sacrifício voluntário ali.

Hank Smith:

00:31:22

Dan, eu ia te perguntar, o que você diz a alguém que diz: "Eu
simplesmente não acredito em um Deus que faria isso, pediria a
esse homem que sacrificasse seu filho ou que sacrificasse seu
próprio filho". Eu já ouvi isso antes. Como você o faz?

Dr. Daniel Peterson:

00:31:37

É uma coisa difícil. Paul falou sobre isso, que é uma pedra de
tropeço e é uma tolice para algumas pessoas. Temos que
entender. Primeiro de tudo, é uma expressão de compaixão por
parte de Jesus. Não tenho certeza se entendi a idéia da
expiação. Porque eu acho que a expiação é talvez o conceito
crucial no evangelho. E um dia, quando eu o entender, estarei
lá. Você entende o que quero dizer? Que está além. Vejo Enos,
Senhor, como isso é feito? Eu não sei exatamente como é feito.
Exceto que havia, como eu entendo e me corrijo se estou sendo
herético. Mas meu senso tem sido que, em algum sentido,
existem leis que o próprio Deus não pode quebrar. E há uma lei.
Há um tipo de justiça que precisa ser satisfeita. E de alguma
forma, a expiação satisfaz essa justiça. Tem que ser feita.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:27

A misericórdia não pode roubar a justiça. E assim a lei tem que
ser satisfeita e Jesus oferece a si mesmo um sacrifício voluntário
para fazer isso. É um ato de, eu não me concentraria na
crueldade da mesma, o que eu não acho, eu não acho que você
tenha um Deus sedento de sangue lá em cima, tipo de delícias
neste tipo de coisa. Ele agonizava através dele. O Pai sim. E o
filho obviamente agonizou literalmente através dele, mas é um
ato de incrível compaixão. Como diz Paulo, a maioria de nós
teria dificuldade suficiente para morrer em nome de uma boa
pessoa. Mas enquanto ainda éramos pecadores, Ele morreu por
nós. Ele morreu por pessoas que, na maioria das vezes, talvez
vão zombar dele durante a maior parte de suas vidas ou ignorálo. Eles não vão prestar nenhuma atenção. Ele faz isso, não
apenas pelos santos, mas pelos pecadores. Por isso, eu me
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concentraria nisso. Mas acho que não havia outra maneira de
fazer isso.
Hank Smith:

00:33:21

Foi o que pareceu. Sim, foi o que pareceu. Não há outra
maneira.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:24

Eu não gosto da imagem de Deus Pai, como uma espécie de
sádico que diz: "Você tem que me comprar". Ainda me lembro
de ter sido convidado por um professor de química que conheci
no Cairo, um muçulmano egípcio, e começamos a conversar e
ele perguntou: "Ah, você está estudando o islamismo". Você
está estudando árabe". E eu disse: "Sim". E ele disse: "Você é
muçulmano?". E eu respondi: "Não". E ele perguntou: "Por que
não?". O que é uma pergunta que eu não gostei, não quero
dizer: "Bem, aqui estão as falhas que vejo em sua religião".
Então decidi responder afirmativamente, sou cristão porque
acredito em Cristo e assim por diante e assim por diante.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:00

E ele disse: "Bem, deixe-me fazer-lhe uma pergunta", ele disse:
"Você acredita que Deus tem um filho", o que é claro que todos
sabem que é loucura. Deus não tem um filho, porque isso é algo
que os muçulmanos não podem aceitar: "E então você acredita
que Deus enviou seu próprio filho à Terra e depois o torturou
até a morte para comprar a si mesmo". É nisso que você
acredita"? E eu disse: "Bem, não, não exatamente. E eu não
diria dessa maneira, mas é algo que está nessa ordem. É algo
nessa ordem". E eu disse: "Sim, eu acredito nisso". E ele disse:
"Como qualquer pessoa inteligente poderia acreditar nisso?" E
eu disse: "Bem, pessoas inteligentes acreditam nisso há 2000
anos".

Dr. Daniel Peterson:

00:34:34

Muitas pessoas altamente inteligentes acharam esta uma
doutrina credível de que algo precisava ser corrigido. E nós não
podíamos. E assim, o filho dá um passo à frente para corrigir
isso em nosso nome. E como isso acontece, eu não sei
exatamente. Ouço várias teorias sobre a expiação e estou
persuadido e vejo problemas com todas elas. E eu acho que não
entendo, mas espero que um dia eu entenda.

Hank Smith:

00:35:03

Sim, isso é maravilhoso. Obrigado pela resposta. Concentre-se
na compaixão.

John Bytheway:

00:35:09

Meu verso de recurso para muitas coisas é segundo Néfi 2:24,
todas as coisas foram feitas na sabedoria daquele que sabe de
todas as coisas. Acho que alguém é mais esperto do que eu sei o
que está acontecendo.
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Dr. Daniel Peterson:

00:35:20

E eu gosto da frase de Néfi que diz: "Eu não sei o significado de
todas as coisas, mas eu sei que Deus nos ama".

John Bytheway:

00:35:28

Ama seus filhos.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:28

Sim. E assim.

John Bytheway:

00:35:31

Primeiro Néfi 11:17.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:33

Tenho que dizer que recebo essa edição muitas vezes, com
críticos da igreja que vão apresentar esta ou aquela edição. E eu
digo: "Há algumas questões em que não tenho certeza se tenho
uma resposta realmente boa que o satisfaria". Em alguns casos,
nem tenho certeza se ainda tenho uma resposta que me
satisfaça plenamente. Mas há coisas que eu sei, e essas são tão
poderosas que muitas das outras coisas, e geralmente são
coisas menores, simplesmente não me incomodam porque sei
que isso é verdade. E o resto parece seguir em frente. Será que
eu entendo isso? Não.

Hank Smith:

00:36:03

Esse é John9, certo? Quando eles disseram, bem, Jesus é um
pecador. E ele disse: "Bem, seja ele pecador ou não, eu não sei,
mas...

John Bytheway:

00:36:09

Isto eu sei.

Hank Smith:

00:36:10

Eu estava cego.

John Bytheway:

00:36:10

Eu estava cego.

Hank Smith:

00:36:12

Agora eu vejo. Isso é muito importante para mim.

John Bytheway:

00:36:15

Vocês vão debater isso o quanto quiserem. Eu vou desfrutar da
minha visão.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:20

Sim, um comentário um pouco diferente é quando alguém diz a
Brigham Young, bem, Joseph era isto e aquilo. E Brigham diz
algo como, bem, ele não estava obviamente concedendo isto,
mas ele diz: "Sim, mesmo que Joseph jurasse uma linha azul tão
longa quanto seu braço, ainda assim ele trouxe uma doutrina
que vai salvar você e eu". Portanto, estas outras questões são
periféricas. Eu fico com coisas que sei que são extremamente
importantes, e a expiação funciona em meu nome. Como
funciona exatamente, eu não sei. Mas eu não sei como meu
computador funciona. Eu não sei exatamente como meu carro
funciona. Há um monte de coisas que eu ligo e são mistérios.
Apenas caixas pretas.
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Hank Smith:

00:36:56

Isso não me impede de usá-los.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:57

Não. Então, esta é uma história notável. E então o anjo do
Senhor chama Abraão e diz: "Porque fizeste isto e não retiveste
teu filho, eu juro que em bênção", versículo 17, "Em bênção te
abençoarei, em multiplicação multiplicarei tua semente como
as estrelas do céu". E, em bênção, eu te abençoarei". Em
multiplicação, multiplicar-me-ei. Essa é uma espécie de forma
semiótica de intensificação. Você usa o verbo e o próprio fim do
verbo em árabe ainda hoje, você diz: "Eu lhe acerto um grande
acerto", ou algo parecido. Você repete a forma verbal como
um...

Hank Smith:

00:37:36

Eu sonhei um sonho.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:37

Sim, exatamente.

John Bytheway:

00:37:38

Eu vi uma visão, sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:40

Sim. Eu já usei isso na verdade. Foi uma ótima gramática árabe
para meus alunos. Você quer ver uma dessas? Livro de
Mórmon, poder ter sonhado um sonho.

Hank Smith:

00:37:47

Acho que é chamado de um cognitivo...

Dr. Daniel Peterson:

00:37:51

Um acusativo cognato.

John Bytheway:

00:37:52

Um acusativo cognitivo.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:52

Um acusativo cognato.

John Bytheway:

00:37:53

Como você ousa acusar meu cognitivo?

Dr. Daniel Peterson:

00:37:59

E então vejo "Serão abençoadas todas as nações da terra
porque obedeceste à minha voz". E assim, esse é um verso
extremamente importante. E assim, somos prometidos no
juramento e no pacto do sacerdócio, por exemplo, na seção 84,
que se formos fiéis, nos tornaremos os filhos de Abraão, os
filhos de Abraão. Assim, Abraão se torna literalmente o pai dos
fiéis e todos que são fiéis, nós somos adotados em... Mesmo as
pessoas que recebem bênçãos patriarcais, que podem ou não
ser descendentes literais desta ou daquela tribo, tornam-se...
Eles são adotados de certa forma para dentro da tribo.

Hank Smith:

00:38:31

O mesmo que, certo?
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Dr. Daniel Peterson:

00:38:33

Sim. O que, a propósito, deixe-me dizer, é outra velha idéia
árabe; as pessoas eram freqüentemente adotadas em tribos
após a ascensão do Islã. As tribos eram realmente importantes.
E então as pessoas se juntavam ao islamismo. E então, nas
primeiras gerações, elas não sabiam bem como lidar com isso.
Então, eles os tornavam membros honorários da tribo X ou da
tribo Y. E depois de alguns anos, não importava mais se você era
realmente um descendente de X ou Y. Agora você era um
membro da tribo. E eu acho que isso é a mesma coisa aqui;
Abraão se torna o pai de todos nós de certa forma.

John Bytheway:

00:39:07

Eu poderia voltar por um segundo?

Dr. Daniel Peterson:

00:39:09

Sim.

John Bytheway:

00:39:09

Lembro-me apenas de ler um dos livros de Truman Madsen e
ele mencionou uma conversa que teve com o Presidente Hugh
B. Brown e por que Deus faria Abraão passar por isso sabendo
que Abraão... Ele sabia o que Abraão faria. Ele tem
conhecimento prévio; ele é Deus. Mas a resposta que eu gostei
de Hugh B. Brown foi que, sim, Deus sabia, mas Abraão
precisava aprender algo sobre Abraão. E eu sempre adorei essa
resposta e pensei, o Senhor poderia nos colocar em um desses
reinos da Seção 76 agora mesmo e dizer: "Bem, eu já sei o que
você vai fazer". Mas nosso processo de transformação seria
retirado e aprendendo sobre nós mesmos, eu acho. Então, essa
resposta me ajudou. Eu não sei.

Dr. Daniel Peterson:

00:39:53

Sim, eu gosto disso. Posso apenas acrescentar uma história,
talvez, que Truman me contou uma vez sobre seu avô, que era
Heber J. Grant. Não sei se isto está escrito em algum lugar ou
não, não o vi. Mas isso não prova nada. Mas foi quando Heber J.
Grant era um jovem membro do Quórum dos Doze. E ele foi
chamado muito, muito jovem. E havia um membro
proeminente da igreja que havia sido excomungado. E tinha
surgido a questão de ele ter sido reintegrado à igreja. E acho
que foi John Taylor quem o apresentou ao Quórum dos Doze. E
todos estavam muito de acordo com isso. Ele tinha pago suas
dívidas e podia voltar. Exceto Heber J. Grant que sentiu que
tinha se desonrado, que tinha desonrado o sacerdócio e o viu,
ele disse: "Não". E aparentemente isto continuou por algum
tempo.

Dr. Daniel Peterson:

00:40:39

Ele veio mais uma vez, e então o Presidente Grant foi para casa,
e o Ancião Grant naquele ponto, foi para casa e pegou as
escrituras e abriu as escrituras e leu a passagem: "Eu, o Senhor,
perdoarei a quem eu perdoarei, mas de vós é exigido que
perdoeis a todos os homens". E ele disse: "Me atingiu bem
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entre os olhos que eu estava sendo muito duro". E ele disse:
"Voltei ao escritório do Presidente Taylor e lhe disse: "Eu estava
errado". Retiro minha objeção". E o Presidente Taylor disse-lhe:
"Heber, eu não precisava realmente de sua aprovação para
autorizar seu rebaptismo, mas eu queria que você aprendesse
algo realmente importante". E ele disse: "Sinto que você o fez".
E talvez o Presidente Taylor até tivesse a sensação, quem sabe,
de que Heber J. Grant um dia seria presidente da igreja e ele
precisava aprender isso. Mas às vezes não se trata do problema
em si. Trata-se de aprender como lidar com o problema, ou o
que somos, ou do que somos capazes de fazer.
Hank Smith:

00:41:38

Às vezes, quando você lê estas bênçãos, você pensa: "Eu quero
estar na família de Abraão". Mas então você aprende sobre o
que é pedido a Abraão. Você pensa: "Não sei se quero mais
estar na família de Abraão", certo? É tudo isso que é dado, mas
muito vai ser necessário.

John Bytheway:

00:41:55

Bem, e temos até mesmo pessoas afirmando que só o
parentesco com Abraão era suficiente. E isso é o que Jesus diria:
"Bem, Deus pode fazer destas pedras...". Ou era João, O Batista.

Hank Smith:

00:42:04

João Batista, eu acho.

John Bytheway:

00:42:06

Sim, Jesus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. Não é sua
carta de pedigree. Você tem que agir como tal, sabe?

Dr. Daniel Peterson:

00:42:12

Não, há, novamente, uma história pré-islâmica árabe sobre
aquele cara que é um... Ele começou como um escravo e depois
ganhou sua liberdade. E as pessoas costumavam atacá-lo por
sua falta de linhagem. E ele diz: "Bem, eu represento o início da
minha linhagem. Você representa o fim da sua. Você vem de
uma boa família, mas o que você fez? Você não é nada". E eu
acho que é importante entender que essas coisas não significam
nada. Eu também diria que houve momentos em minha vida em
que me perguntei: "É realmente uma bênção ser um membro
ativo da igreja?".

Dr. Daniel Peterson:

00:42:52

Eu cresci em uma família de membros da família. Meu pai não
era um membro, minha mãe era marginal, e eu meio que me
ativei. E me lembro de ter passado por um período em meus
anos de colegial. Isto foi na Califórnia nos anos 60. Você pode
imaginar. E todos os meus amigos estavam fazendo coisas que
eu não podia me permitir fazer. E eu me sentiria culpado por
estar três minutos atrasado para uma reunião sacramental. E
eles nunca se sentiram culpados por nada. E eu pensei: "Isto é
realmente uma melhoria?". E já disse isso antes para mim, a
época em que meu testemunho é... Comentei antes de
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estabelecer o tempo para fazer isso que sou uma espécie de
violação viva, andante e respiratória da Doutrina e dos
Convênios. Eu aspiro a me aposentar cedo para minha cama,
mas continuo fazendo coisas e não consigo ir para a cama. Por
isso, de manhã cedo é difícil para mim.
Dr. Daniel Peterson:

00:43:42

E quando já estive em posições de liderança que exigiam
reuniões matinais do sacerdócio ou reuniões de liderança, é
quando meu testemunho está no seu ponto mais baixo. Quando
o alarme dispara, não quero que a igreja seja verdadeira. Eu
gostaria apenas de voltar a dormir. Outras pessoas dormem no
domingo; o que há de errado comigo? Mas eu acho que, sim,
onde muito é dado, muito é necessário e isso é verdade para as
crianças de Abraão. Portanto, é assim, uma bênção mista. É
uma bênção enorme. E, em última análise, as bênçãos
superarão de longe as exigências. Mas a curto prazo, às vezes
você se pergunta: "Uau, isto é duro".

John Bytheway:

00:44:23

Sim, escolhido para fazer um trabalho, para trazer a colheita,
para suportar o ministério não é escolhido para sentar-se em
um trono e ser admirado. É um tipo diferente de escolhido.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:33

Lembro-me de um amigo meu que eu tinha conhecido, ele era
um membro do corpo docente da BYU que foi chamado para os
anos 70. Encontrei-o uma vez no exterior, e estava apenas
conversando com ele. Eu disse: "Então, como você está indo?".
Ele disse que tinha tido um dia ruim, eu acho. Ele diz Dan, deixeme dizer-lhe, a lei da consagração é um cheque com um
número ilimitado de zeros. Ela simplesmente continua, e
continua, e continua.

John Bytheway:

00:44:55

Uau.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:56

Mas eu pensei em amigos que também foram chamados. Um
em particular, acho que foi um presidente de missão, que
interrompeu uma prática médica especializada realmente
lucrativa para ir e servir como presidente de uma missão.
Lembro-me de ele me dizer uma vez, ele disse: "Sabe, eu só
pensei para mim mesmo que tenho pregado sacrifício pelo
reino de Deus por toda a minha vida. Quando este chamado
chegou, isso me chocou". Mas ele disse: "Finalmente decidi,
está bem, falar é barato. Você tem que colocar seu dinheiro
onde sua boca está". Então ele levou um golpe de verdade e
voltou. Ele esperava se aposentar. Ele ainda está trabalhando,
porque teve que compensar os três anos de renda perdida, etc.,
etc. Mas ele é exigente. Nunca foi para não ser exigente, eu
acho. Essa é a bênção, e se quiser, o desafio de ser filhos de
Abraão.
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Hank Smith:

00:45:48

Sim. Isso é fantástico.

John Bytheway:

00:45:50

Sim, uma bênção e um fardo. São ambos. Mas como você disse,
e eu acho que é bom terminar com isso, a bênção pesa mais do
que o fardo. Temos tanta alegria e conexão com tanta alegria. E
provavelmente é difícil dizer isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:04

E isso é só neste mundo.

John Bytheway:

00:46:07

Sim, isso é só agora.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:09

Sim.

John Bytheway:

00:46:10

Bem visto.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:10

E a vida por vir, bênçãos incompreensíveis.

Hank Smith:

00:46:15

Tive muitos amigos que disseram como bispo: "É difícil, mas é
minha vocação favorita".

Dr. Daniel Peterson:

00:46:20

Sim.

Hank Smith:

00:46:21

Eu ajudo as pessoas.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:22

Senti que tinha alguns telefonemas em que pensava: "Bem,
estou muito ocupado, mas será que estou realmente fazendo
algum bem? Não vou citar o único chamado em particular para
o qual eu temia ser chamado novamente. Acabei de passar
longos domingos e, ao final do dia, não consegui pensar em
uma única coisa útil que eu realmente tivesse feito.

John Bytheway:

00:46:40

Há alguns que, em chamadas administrativas, muita
administração e isso tem que ser difícil. É um talento que eles
têm, e é difícil encontrar o mesmo tipo de alegria em
administrar do que ministrar, sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:54

Quando eu era bispo, voltava para casa no final de um dia, ou às
vezes cedo na manhã seguinte. E porque eu tinha uma ala onde
às vezes as pessoas não podiam fazer entrevistas até eu sair do
trabalho às12 30 ou12 45 horas.

John Bytheway:

00:47:06

Oh, uau.

Dr. Daniel Peterson:

00:47:07

"Você ainda vai estar lá?" "Sim, eu ainda estarei lá". Mas eu
pensaria: "Ok, estou realmente cansado", e isto parece clichê,
mas é um bom tipo de cansaço. Hoje sinto que fiz um pouco de
bem. E, ocasionalmente, quando se podia dizer a alguém: "Acho
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que você está bem com a igreja agora. Eu posso lhe recomendar
um templo", eu penso, "Ok, isto vale a pena. Uau, isto sabe tão
bem".
John Bytheway:

00:47:31

Absolutamente.

Hank Smith:

00:47:32

Eu acho que você está exatamente certo, que é um trabalho
duro, mas é um bom tipo de trabalho.

John Bytheway:

00:47:38

O hino diz "doce é o trabalho", e eu já senti essa expressão
antes quando eu era bispo.

Hank Smith:

00:47:46

Eu digo a meus alunos o tempo todo, o Senhor nunca nos pede
que façamos nada viciante. Você não vê realmente as pessoas
dizendo: "Não, eu preciso pagar meu dízimo". Estou tendo
desistências", ou, "Oh, preciso ir servir, estou tendo
desistências", porque ele sabe que quando fizermos isso, vamos
adorar. Vamos adorar". Eu acho que o adversário é exatamente
o oposto. Ele sabe que você vai descobrir, eu tenho que te
deixar viciado.

Dr. Daniel Peterson:

00:48:06

Sim. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo.

Hank Smith:

00:48:08

Antes que você descubra. Há alguma coisa no capítulo 23 que...

Dr. Daniel Peterson:

00:48:10

A morte de Sara e este tipo de negociação curiosa entre Abraão
e Ephron, o hitita, provavelmente é uma espécie de ritual.
Todos dizem: "Bem, vamos dar a você...". Mas eles não iam
realmente fazer isso. Isto é apenas o que você diz. E eles
barganham para frente e para trás, e Abraão só quer uma
caverna. Eventualmente ele acaba com o campo e as árvores, e
a caverna, e tudo mais. Ele já comprou mais do que talvez
quisesse. Mas estas são partes importantes da reivindicação dos
israelitas para a terra que... Por exemplo, que Abraão cava um
poço, e depois tem o certificado de Abimelech: "Você cavou o
poço". E então aqui ele compra a terra para o enterro. Seu povo
é enterrado lá, inclusive ele mesmo é enterrado lá um pouco
mais tarde. E isto fará parte da reivindicação histórica do povo
de Israel para a terra, de que eles estiveram lá e possuem
propriedade.

Hank Smith:

00:49:10

Isso seria importante para o autor de Gênesis...

Dr. Daniel Peterson:

00:49:14

Acho que sim. Sim, eu acho que sim. E para as gerações
posteriores, "Esta é a nossa terra. Estamos aqui há muito
tempo". Nós a possuímos. Ela foi comprada. Nós a adquirimos
legitimamente".
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Hank Smith:

00:49:27

Porque eles vão embora, eles vão embora e vão para o Egito.

Dr. Daniel Peterson:

00:49:29

Certo.

Hank Smith:

00:49:30

E depois voltam, e dizem: "Parte deste documento do Gênesis
diz que temos reivindicado..."

Dr. Daniel Peterson:

00:49:36

Certo.

Hank Smith:

00:49:37

"Nesta terra, apesar de termos estado fora por tanto tempo".

Dr. Daniel Peterson:

00:49:40

Sim. Portanto, acho que essa é uma parte importante da
história. E depois, claro, apenas o afeto de Abraão por Sara e a
passagem de um importante... Ela não é uma patriarca, ela é
uma matriarca, mas é a passagem de uma era realmente.
Versículo 20: "O campo e a caverna que nele se encontra foram
assegurados a Abraão pela posse de um local de sepultamento
pelos filhos de Heth". Assim, os habitantes do território lhe
deram terras naquela área. E este é um local que ainda hoje é
venerado. Você ainda pode ir. Embora eu não recomendasse ir
para Hebron agora mesmo. É uma espécie de lugar
politicamente arriscado. Mas você ainda pode visitar a Caverna
dos Patriarcas lá, e a Mesquita de Abraão onde os muçulmanos,
e pode ser o lugar certo para tudo o que sei, venerar isso como
o local de sepultamento dos patriarcas.

Hank Smith:

00:50:29

Sim. Eu nunca tinha feito isso antes, mas estou apenas olhando
para o Senhor dizendo: "Uau, você fez isso com esta situação de
Isaac. Você vai ser abençoado além de toda bênção". Mas ele
ainda enterra sua esposa, certo? Portanto, há uma humanidade
na de bênçãos, bênçãos, bênçãos, mas não livre de...

Dr. Daniel Peterson:

00:50:50

Não, grandes bênçãos vêm até você. O Presidente Kimball tem o
Apocalipse sobre o Sacerdócio e passa seus últimos anos em
sérios problemas de saúde física. Bem, muitas de suas últimas
décadas, realmente. Todo profeta passa por isso. Eles são
humanos, assim como todos nós.

Hank Smith:

00:51:05

Lembro-me de ver o Presidente Hinckley enterrar sua esposa e
a dor em seu rosto, certo? E você está pensando: "Oh, ele é um
profeta".

Dr. Daniel Peterson:

00:51:13

Tinham sido inseparáveis durante anos. Ele estava confiante de
vê-la novamente. Mas há ali uma separação e isso é doloroso.
Tivemos um amigo que faleceu há alguns anos que viveu até
uma idade avançada, um membro emérito dos 70 anos. Mas só
o conheci depois de ter sido feito emeritus. Ele era o cunhado
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de alguém que eu conheço muito bem. E assim passamos um
bom tempo com ele, e eu apenas o via como ele e sua esposa,
especialmente sua esposa ficou cada vez mais doente e cada
vez menos capaz de fazer coisas, e tendo que lidar com a
imobilidade e assim por diante. E ele tinha sido membro dos 70
e presidente do templo e assim por diante. Mas é a condição
humana, todos nós passamos por isso.
Hank Smith:

00:51:56

É como assistir o Presidente Monson. Sua primeira palestra
como presidente da igreja onde ele está balançando os ouvidos,
e sua última palestra onde ele mal consegue se segurar.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:05

Portanto, eles não estão isentos desse tipo de coisa. E mais uma
vez, acho que às vezes alguns membros da igreja esperam que
eles sejam como o Super-Homem. Às vezes eles são. Refiro-me
ao Presidente Nelson, não sei o que fazer com ele. Ele pode
viver para sempre.

John Bytheway:

00:52:20

Sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:21

Mas muitas vezes, não são. E tenho certeza de que o Presidente
Nelson tem seus dias. Se você tem essa idade, você tem que têlos. Posso contar-lhe uma história de Marion D. Hanks? Uma vez
tive a oportunidade, várias apostas em Denver decidiram fazer
um fim de semana do Livro de Mórmon ou algo assim. Então,
eles convidaram um grupo de nós para vir aqui e falar. E éramos
quatro. Éramos Jack Welch e Truman Madsen, e eu e o Ancião
Hanks.

John Bytheway:

00:52:46

Oh meu Deus, eu posso ir? Isso parece divertido.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:48

Elder Hanks e eu fomos emparelhados e falamos em um
conjunto de estacas em uma noite, e depois trocamos na noite
seguinte. A propósito, fomos a uma aula de doutrina evangélica
naquele domingo.

John Bytheway:

00:52:59

Quão intimidante.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:00

Oh, minha palavra, eu pensava que esta pobre mulher que
ensinava a classe de doutrina do evangelho ia desmaiar. Eu nem
tinha pensado nisso. Não era tanto eu, mas pensei que Truman
Madsen, Marion D. Hanks, Jack Welch... Meu Deus, tudo isso foi
horrível. Foi um pouco cruel, de certa forma.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:18

Mas de qualquer forma, Elder Hanks me contou uma história. A
única coisa que eu realmente me lembro desta viagem é que,
mais do que qualquer outra coisa, foi sua... Ele me contou a sua
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história favorita de chamar um presidente de estaca. Não tem
nada a ver com nada mais que tenhamos conversado hoje, mas
eu adorei a história e a partilhei várias vezes desde então. Ele
disse que estava em uma estaca e entrevistou e entrevistou e
entrevistou. E ele disse: "Eu simplesmente não tinha
encontrado o presidente da estaca". Ninguém lá saltou para
cima de mim como presidente da estaca". Então ele disse:
"Você pode me trazer uma lista dos sumos sacerdotes da
estaca?". E eles trouxeram. Então ele disse que desceu a lista e
havia um nome que brilhava na página, uma espécie de pulsa. E
ele disse: "Esta pessoa estava aqui hoje?". "Não, eu acho que
não". "Ele está ativo?" "Ah, sim, ele está ativo". "Ele mora muito
longe?"
Dr. Daniel Peterson:

00:54:03

E eles disseram: "Não, ele está bem perto do centro de
estacas". "Você poderia me levar até a casa dele?" Eles
disseram: "Sim, claro". Então eles o levaram até a casa do
homem. Ele toca a campainha, a esposa atende a porta. E ele
disse: "O irmão está assim e assim aqui hoje?" E ela diz: "Sim,
ele está. Ele estava se sentindo um pouco mal. Então, ele não
foi às reuniões de hoje". E ele diz: "Bem, você poderia convidálo para subir?" E ela disse: "Sim".

Dr. Daniel Peterson:

00:54:25

Então, ele aparece, o homem aparece. Hank diz: "Você sabe por
que estou aqui hoje, não sabe?" E ele diz: "Sim, eu sei. No outro
dia me ocorreu que eu seria presidente de estaca. Então eu
pensei que se eu não fosse à reunião, você não me chamaria". O
irmão Hank diz: "Não é assim que funciona". E ele o chamou
para ser presidente de estaca. Ele disse: "E ele se revelou um
excepcionalmente bom". Mas ele disse que essa era sua história
favorita porque era mais ou menos como Jonas.

John Bytheway:

00:54:56

Sim, irmão Jonah. Eu só ia dizer.

Dr. Daniel Peterson:

00:54:59

Talvez se eu simplesmente ficar longe.

Hank Smith:

00:55:03

Ele escolherá outra pessoa.

John Bytheway:

00:55:03

Deixar cair uma estaca.

John Bytheway:

00:55:08

Você pode correr, mas não pode se esconder.

Dr. Daniel Peterson:

00:55:09

Isso mesmo.

Hank Smith:

00:55:11

Dan, isto tem sido absolutamente fantástico. Acho que todos
que estão ouvindo ... Eu posso simplesmente vê-los em seus
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carros e em suas salas dizendo: "Este cara é incrível". Este cara é
tão bom".
Hank Smith:

00:55:23

Acho que os ouvintes estariam um pouco interessados em sua
jornada, nesta vasta educação que você teve tanta exposição ao
mundo, especialmente ao Islã e ao Oriente Médio. E aqui você é
um santo fiel dos últimos dias. Creio que nossos ouvintes
gostariam de saber um pouco mais sobre isso. Você pode
compartilhar um pouco disso conosco?

Dr. Daniel Peterson:

00:55:45

Claro. Bem, nasci em uma parte da minha família no sul da
Califórnia. Meu pai era um luterano muito inativo do Dakota do
Norte e minha mãe era uma santa semi-ativa principalmente
inativa dos últimos dias do sul de Utah. Por isso, fui criado
ocasionalmente para ir à igreja. Era uma espécie de coisa social.
Mas acho que se você tivesse me perguntado aos 11 ou 12 anos
de idade, eu era uma criança pensativa. Acho que me teria
considerado um ateu. A igreja não me atraía. Era entediante. Eu
não queria ir. Quando nós fomos, eu não gostava muito porque
não tinha tantos amigos na igreja. Por alguma razão, minha ala
não tinha muitos filhos da minha idade. E assim, mesmo no
colegial, eu não tinha nenhum amigo santo dos últimos dias. Só
não tinha nenhum. Mas uma das coisas que primeiro me atingiu
foi que um dia fiquei em casa depois da escola. Eu estava
doente. Ou talvez eu estivesse realmente doente. Eu não sei.
Não consigo me lembrar agora. Mas eu estava em casa e
tínhamos herdado um livro de minha avó que tinha falecido
alguns anos antes. Era de Néfi Anderson. Chamava-se Added
Upon. Era um pequeno romance, basicamente uma espécie de
precursor, suponho, para alguns dos musicais, o Guerreiro de
sábado, o plano de salvação traçado.

Dr. Daniel Peterson:

00:57:04

Eu tentei ler desde então e não fui capaz de ler. É bastante
afetado e está datado, mas li na época porque estava
entediado, ficando em casa. E ele delineou o plano de salvação
de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, ou não tinha
escutado. Não sei, apenas toda a varredura da coisa desde a
existência pré-mortal até a vida imortal e a vida após a morte e
o destino potencial dos seres humanos. Acabei de pensar que
esta é a coisa mais espetacular que já li em minha vida. Eu
nunca ... Isto nunca se registrou em mim. Portanto, a igreja não
se trata apenas de aulas chatas de catequese. Reuniões
sacramentais, acho que vão continuar para sempre. Isto é
dramático. Isto é incrível.

Dr. Daniel Peterson:

00:57:49

E assim comecei a prestar atenção e me tornei bastante ativo. E
meus pais não estavam. Meu pai nem sequer era membro.
Então eu ia à igreja sozinho quando podia dirigir e me tornei
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bastante sério sobre isso. E outro ponto decisivo para mim foi
quando alguns amigos da ala que sabiam que eu não tinha
muito apoio em casa, mas pensaram que talvez eu pudesse usar
um pouco, um pouco mais de alimento disse: "Bem, vamos ter
uma semana de educação por perto", eu acho que foi em West
Covina. Eu cresci em San Gabriel. "Vamos ter uma semana de
educação e vamos ter. São três dias ou quatro dias", o que quer
que tenha sido. Eu acho que foram quatro. "E nós o levaremos,
se você quiser. Nós o pegaremos pela manhã e o levaremos e
você poderá ficar o mais tarde que quiser".
Dr. Daniel Peterson:

00:58:31

E eu fui lá e foi um banquete. Quero dizer, olho para trás, acho
que Daniel Ludlow estava falando lá. Truman Madsen falou, os
3Ds fizeram música. Quem mais falou? E Bruce R. McConkie, do
primeiro quorum dos anos 70, falou. Não sei se ele voltou a
fazer isso, mas ele fez isso. E Hugh Nibley falou. Quer dizer, foi
...

Hank Smith:

00:58:55

Ah, sim.

Dr. Daniel Peterson:

00:58:55

Foi como uma festa paradisíaca para mim. Eu pensei: "Ok, se o
evangelho é sobre isso, eu estou dentro". Se é sobre isso que é
a BYU, eu vou". Sem dúvida, aonde quero ir. Isto só me
entusiasmou. Eu adorei. Quer dizer, Truman estava dando
palestras sobre existencialismo e positivismo lógico, mas estava
tornando-as tão interessantes que mesmo aqueles de nós que
não sabiam nada sobre elas estavam apenas comendo tudo.

Dr. Daniel Peterson:

00:59:16

E assim para mim, desde cedo, houve uma sensação da
grandeza da visão do evangelho e da excitação intelectual do
mesmo que nunca me deixou. Ainda sinto que esta é a visão
mais grandiosa, a maior história que eu posso imaginar. Não há
nada melhor.

Dr. Daniel Peterson:

00:59:34

E assim eu vim para a BYU inicialmente como um estudante de
matemática. Eu queria ser ... Eu tinha um poster, um poster em
tamanho real de Albert Einstein na minha cômoda, armário ou
armário do dormitório. E eu queria ser isso. E então decidi, não,
que realmente não era eu. Então mudei de tudo para o grego e
para a filosofia. Tenho certeza de que meus pais estavam muito
satisfeitos. Que campo lucrativo para se entrar. Você pode
realmente fazer uma fortuna fazendo grego clássico e filosofia.

Hank Smith:

01:00:02

Enorme demanda.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:03

Sim. Enorme demanda. Para o crédito deles, eles não me deram
muitos problemas. Quero dizer, eu poderia ter estado no lugar
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deles, mas eles não o fizeram. Eles me apoiaram bastante. E
enquanto isso, curiosamente, eu estava tendo conversas com
meu pai. E então chegou a hora de eu servir a uma missão. E
sobre esse tempo eu havia acabado de parar de falar com ele.
Ele sempre discutia comigo. Eram bons argumentos de
natureza, mas ele sempre me empurrava para trás. E finalmente
eu decidi: "Não, isto não vai a lugar algum". Isso nunca vai
acontecer".
Dr. Daniel Peterson:

01:00:33

Ele realmente levantou a questão com meu irmão muito mais
velho, 10 anos mais velho do que eu, meio irmão na verdade.
Ele disse: "O Dan não está mais interessado?". E meu irmão
disse: "Bem, ele desistiu de você". E então meu pai começou a
ler sozinho, e ler Hugh Nibley foi um dos fatores que o
influenciaram.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:49

Então, na noite em que fui destacado como missionário, não, no
dia em que me despedi no domingo, meus pais se despediram
um pouco de missionário. Eles agora estão um pouco
desanimados, mas nós os fizemos naqueles dias, convidamos a
todos para virem. E meu pai se aproximou do bispo e disse:
"Bispo, há alguma chance de eu poder ser batizado antes de
meu filho partir? E eu acho que o bispo quase desmaiou.

Dr. Daniel Peterson:

01:01:10

Eles conheciam o meu pai há anos. Seu apelido entre alguns dos
membros menos reverentes da ala era Bishop porque ele tinha
ajudado a construir a capela e coisas assim, mas ele
simplesmente não estava interessado. Bem, ele entrou dentro
de um ano, na verdade um pouco menos. Ele mesmo estava em
um bispado. Mas, de qualquer forma, foi assim que todos nós
entramos na igreja. Quando eu voltei, estávamos selados juntos
no templo de Los Angeles.

Dr. Daniel Peterson:

01:01:36

Mas decidi bastante cedo que o tipo de trabalho que Nibley
fazia me fascinava e que eu queria ver se poderia prosseguir
com ele. Por isso, comecei com o grego clássico e fiz alguns
outros idiomas. E então ouvi Nibley dar uma palestra uma vez
sobre o árabe. Agora, se você queria estudar alguma coisa,
estude o árabe. Ele estava em uma de suas fases do árabe.
Aprendi depois que duravam cerca de uma semana e meia cada
uma e havia cerca de cinco delas. Mas ele me pegou. E assim
comecei a estudar árabe e isso me levou até onde eu acabei.

Dr. Daniel Peterson:

01:02:10

Mas meu outro interesse sempre foi não apenas os estudos
islâmicos, mas o evangelho e ver como o evangelho se encaixa,
não apenas no Oriente Médio, mas filosoficamente. Quão ricas
são estas doutrinas? Quão profundas e poderosas elas são? E
assim eu fiquei meio preso entre Truman Madsen fazendo o
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lado filosófico das coisas e o Alto Nibley fazendo o mundo
antigo. E eu não fiquei desapontado.
Dr. Daniel Peterson:

01:02:35

Acho que o evangelho é o mais rico que pode ser. E que quando
nós ... vejo algumas pessoas que dizem: "Bem, é tão raso
quanto uma poça". E acho então que não fizeram o trabalho
porque, para mim, isso não é absolutamente verdade. E para
mim, as respostas que ele dá, o sentido com o qual ele sufoca a
vida. Quero dizer, atos comuns da vida mortal diária se tornam
realmente importantes quando vistos no contexto disto, o que
algumas pessoas chamaram de peça de três atos ou no segundo
ato, certo? Eles não fazem sentido se você não souber do
primeiro ato, mas porque há um último ato, eles são
importantes. Eles levam ao que vai acontecer no terceiro ato.

Dr. Daniel Peterson:

01:03:12

Para mim, o evangelho apenas dá muito significado. Não
consigo imaginar viver em um universo que eu pensava ser
objetivamente sem sentido como alguns de meus amigos ateus
fazem. Eu simplesmente não o faço. Eu não sei como você ...
Por que se levantar de manhã? Por que fazer alguma coisa? Eu
consigo ver como você se diverte até morrer. Sim, e seja gentil
com as pessoas ao seu redor, porque isso é um interesse
próprio esclarecido. Eles serão simpáticos com você quando
chegar a hora de dar a volta por cima. Fora isso, eu não vejo
nenhuma razão para continuar.

Dr. Daniel Peterson:

01:03:42

E sei que as pessoas o fazem porque se distraem com as coisas,
se você é freneticamente ativo o tempo todo. Como a velha
cena na Busca da Felicidade do Homem, você vai ao parque de
diversões e é apenas barulhento e com luzes altas e brilhantes.
Mas se alguma vez você se afastar dele e começar a pensar:
"Caramba, isso é, não é uma dieta muito nutritiva".

Dr. Daniel Peterson:

01:04:03

Então eu passei muito tempo. Estive envolvido no que algumas
pessoas chamam de apologética, defesa da igreja por um longo
tempo. E eu vi, pode haver um grande argumento que eu não vi,
mas duvido muito disso. As pessoas virão constantemente até
mim e dirão: "Bem, você não estava ciente disso". "Oh sim, eu
estou. Já faz muito tempo. Você ficaria surpreso".

Dr. Daniel Peterson:

01:04:25

Eu tinha estas inclinações quando era jovem. Eu estava lendo
coisas sobre o massacre de Mountain Meadows e o casamento
plural quando eu tinha 17 anos. Portanto, não, você não vai me
surpreender. E eu não acredito porque não sei sobre essas
coisas. Vejo as grandes coisas que são verdadeiras e muitas
coisas que acho que temos respostas, mesmo nas poucas coisas
em que penso: "Ah, sim, estou um pouco intrigado. Gostaria de
falar com alguém sobre isso quando o encontrar na próxima
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vida". Ainda assim, não é o suficiente para me deixar
inconsciente porque há certas coisas nas quais estou bastante
confiante. Estou confiante de que o Livro de Mórmon é
verdadeiro? Sim. Estou confiante de que Joseph Smith era um
verdadeiro profeta? Sim, estou.
Dr. Daniel Peterson:

01:05:04

Vou lhe dizer uma coisa. Este recente filme das Testemunhas
que fizemos e o docudrama que sairá em breve, as testemunhas
fazem parte da âncora secular do meu testemunho. Não é o
lado espiritual. Isso é algo totalmente diferente. Mas eu tenho
estudado as testemunhas por décadas. Não conheço nenhuma
maneira de contorná-las. Eles são sãos, são honestos,
inteligentes, e afirmam ter visto as placas, segurado as placas,
ouvido a voz de Deus, visto um anjo.

Dr. Daniel Peterson:

01:05:35

E não é só o 11. Quando chegarmos ao docudrama, estaremos
falando não apenas dos três, mas também dos oito, e das
testemunhas não-oficiais. Você tem algo na ordem de 15
pessoas, 16, 17 pessoas talvez, apenas encontrou uma ... Bem,
um amigo encontrou há um ou dois meses outra testemunha
não-oficial das placas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu acho
que nenhum membro da igreja jamais ouviu. Vou esperar até
que ele escreva isso e o revele. É apenas uma experiência
menor de ir até a casa dos Smith pedir para segurar as placas e
Lucy Smith disse: "Sim, você pode". E ele os segurou. E ele disse
que eles eram muito, muito pesados. Eu nunca tinha ouvido
falar disso. Caramba, eu posso esperar para ver isso publicado.

Dr. Daniel Peterson:

01:06:13

Mas havia claramente algo ali. E ele não viu um anjo nem nada,
mas outros viram. Na minha opinião, isso é algo poderoso e não
sei como contorná-lo. E assim o que isto me diz é que o
evangelho é verdadeiro. Mais importante que isso, José é um
profeta, é que Jesus é o Cristo e que existe um Deus e que esta
vida tem sentido e não termina com a morte. E eu não vi
nenhuma evidência que me convencesse do contrário.

Dr. Daniel Peterson:

01:06:44

Perguntas não respondidas, às vezes sim. Nenhum golpe final,
nenhuma contra-prova séria, e muitas provas que eu acho que
alguns de nossos críticos ignoram. Tenho um testemunho
espiritual, mas intelectualmente vou fechar talvez com isto.
Tentei, penso honestamente, e com seriedade, inventar uma
contra-explicação para Joseph Smith e suas afirmações. Existe
alguma maneira de eu poder explicá-las sem invocar o divino?
Não posso e já tentei muito. Talvez você seja capaz de explicar
este elemento, mas não aquele elemento. E, às vezes, a
explicação para este contradiz a explicação que você
encontraria para este.
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Dr. Daniel Peterson:

01:07:24

A explicação mais simples para mim é que é verdade. Se eu
fosse oferecer um único argumento secular para a verdade do
evangelho, é que nenhuma contra-explicação funciona. Isso não
leva em conta todos os dados.

Hank Smith:

01:07:37

Ah, e ele tem estado, Joseph está morto há muito tempo. Teve
seu tempo para inventar uma teoria alternativa.

Dr. Daniel Peterson:

01:07:45

Se o Livro de Mórmon fosse uma fraude superficial, cara, já
deveria ter sido óbvio há muito tempo.

Hank Smith:

01:07:49

Muito bem. Há 192 anos, desde que foi publicado. Dan, isto tem
sido fantástico, realmente. Tem sido tão bom. Queremos
agradecer ao Dr. Daniel Peterson por se juntar a nós hoje. Uau.
Que dia fantástico.

Hank Smith:

01:08:05

Obrigado a todos vocês que ficaram conosco hoje e escutaram.
Nós os amamos. Somos gratos por vocês e por seu apoio.
Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen e nossos patrocinadores, David e Verla
Sorensen. E esperamos que todos vocês se juntem a nós para o
nosso próximo episódio de followHIM.
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Hank Smith:

00:00

Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos de Sigam-no. Meu nome
é Hank Smith. Sou o anfitrião de um podcast chamado Sigamno. Estou aqui com meu incrível co-apresentador John
Bytheway. Olá, John.

John Bytheway:

00:09

Oi, Hank.

Hank Smith:

00:10

John e eu adoramos discutir o evangelho. E este ano estamos
usando uma pergunta por semana para o "Follow Him
Favorites". E a pergunta desta semana, John, é uma pergunta
bastante comum. Como estamos estudando Gênesis 18 a 23, as
pessoas podem olhar para a história de Abraão que vai sacrificar
Isaac e pensar: "O que está acontecendo? Por que Deus
ordenaria a Abraão que sacrificasse Isaac"? Então, se alguém
abordasse essa questão com você, como você os ajudaria?

John Bytheway:

00:42

É uma grande pergunta porque todos nós sabemos que Abraão
foi quase uma vítima do próprio sacrifício humano, conhecia os
males do sacrifício, e depois apenas a ironia do mesmo. E ele
devia estar realmente passando por um momento difícil. A
única resposta que ouvi, foi a de Joseph Smith, o Profeta, de
Truman G. Madsen. Acho que ele estava na companhia do
Presidente Hugh B. Brown, que foi membro da primeira
presidência há muitos anos. E ele lhe fez aquela pergunta: "Ei,
se Deus sabia que Abraão estaria disposto a isso, Deus sabia que
Abraão estaria disposto a fazer isso". Por que ele o fez passar
pela tortura de obrigá-lo a fazer isso, viajar três dias para o
Monte Moriah, tudo, e fazê-lo passar por toda aquela tortura de
fazer isso"?

John Bytheway:

01:25

E a resposta do Presidente Hugh B. Brown foi fascinante. Ele
apenas disse: "Abraão precisava aprender algo sobre Abraão". E
eu pensei em toda a idéia do evangelho. Nossa chance aqui na
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mortalidade é se tornar algo. E Abraão agora sabe algo sobre si
mesmo porque ele passou por isso. E acho que Deus poderia
simplesmente nos enfiar onde vamos parar, mas isso violaria o
processo de nos tornarmos algo. E não sei se isso é uma boa
resposta ou não, mas eu adoro essa idéia de que Abraão
aprendeu algo sobre Abraão. E todos nós aprendemos algo
sobre Abraão, e que podemos ter testes difíceis como resultado
da leitura dessa história.
Hank Smith:

02:04

Excelente. Sim. Também acho que sim. Eu gosto dessa idéia.
Deus já sabia, mas Abraão não sabia. Então, vamos descobrir
sobre Abraão. Eu incluiria Isaac lá também, que Isaac precisava
encontrar alguma coisa...

John Bytheway:

02:16

Disposto a sacrificar.

Hank Smith:

02:17

Sim. Isaac precisava descobrir algo sobre Isaac. Ambos
precisavam saber que iriam para o teste final para Deus. E eu
diria também, John, que isto é bastante incomum. Eu não teria
qualquer expectativa de que qualquer um de nossos ouvintes
ou qualquer um pensasse: "Está bem. Deus está me pedindo
para matar esta pessoa". Isto é...

John Bytheway:

02:42

Estou realmente feliz que você tenha dito isso.

Hank Smith:

02:43

Sim. Isto seria muito único. Então eu não pensaria que, "Oh, isto
é o que Deus faz com todos". Isto é o tempo todo". Primeiro, eu
acho que é a experiência única de Abraão, como você
mencionou, de Abraão, o Livro de Abraão, que isto é algo que
seu pai tentou fazer com ele. E ele provavelmente teve algum
trauma sério por causa disso. E assim a ironia dele, a ironia
amarga dele vai ser algo que não está perdido em Abraão,
certo? Ele vai saber: "Deus, vamos lá. Esta é a única coisa que
talvez ele ainda precise enfrentar de sua vida anterior". A
segunda é, eu acho que a história é única porque a missão do
Salvador é única. Vemos que Isaac leva a madeira para cima da
montanha, certo? Assim como o Salvador carregou sua cruz,
que Isaac estava disposto a dar sua própria vida. Não é mesmo?
Acho que nunca diz que Isaac foi atrás de seu pai e eles lutaram
e ele disse: "Pai, você está louco".

John Bytheway:

03:45

[crosstalk 00:03:45] Ele disse: "Estou saindo daqui". Sim.

Hank Smith:

03:45

Certo? Não, ele estava oferecendo voluntariamente sua vida.
Então esta história única do Antigo Testamento deveria nos
apontar para o sacrifício expiatório do Salvador, sua disposição
de dar sua própria vida por todos nós. Eu não sei. Para mim,
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John, eu diria que esta história lhe ensinaria sobre a vontade de
sacrifício de Cristo. Não necessariamente que Deus é algum tipo
de pessoa sanguinária. Quer dizer, este é o mesmo Deus que vai
se sacrificar, que está pedindo a Abraão que faça isso. Então,
deixe essa história lhe apontar para Jesus, não diria você?
John Bytheway:

04:24

Sim. E esse é um momento aha para todos nós quando o lemos.
Quando o anjo do Senhor o detém e diz: "Porque você não
reteve seu filho, seu único filho", e todos nós dizemos: "Oh".

Hank Smith:

04:35

Certo.

John Bytheway:

04:36

"Oh, porque Deus não ia reter". Deus amou tanto o mundo, Ele
deu Seu único filho". E nós conectamos os pontos e dizemos:
"Oh." E assim, só por aquele momento de ensino, Abraão o
aprendeu. Mas todos nós, talvez nos relacionemos com Abraão,
e então através de Abraão podemos nos relacionar com o Pai
Celestial dando Seu único filho gerado. E esse é um grande
momento aha para todos nós, eu acho.

Hank Smith:

04:58

Esta história me faz lembrar de algo que o Presidente Monson
costumava dizer o tempo todo. Ele costumava dizer: "A maior
lição que podemos aprender na mortalidade é quando Deus fala
e obedecemos, sempre estaremos certos". Portanto, não
importa o que seja, certo John? Nós obedecemos. Essa é uma
receita para o sucesso em nosso livro.

John Bytheway:

05:19

Seu motivo é sempre o nosso bem, o que é melhor para nós. E
ajuda só de saber que temos um Deus amoroso e pessoal. "Ele
não faz nada, a não ser para o benefício do mundo".

Hank Smith:

05:31

Esperamos que isto tenha sido útil para você, respondendo a
esta difícil pergunta. Você pode nos enviar mais perguntas.
Venha para followhim.co, followhim.co. Você pode usar nossa
página de contato. Dispare uma pergunta e veremos se
podemos responder aqui. E esperamos que você se junte a nós
na próxima semana para os Favoritos do Followhim.co.
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