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"Tudo o que o Senhor Mateus disse que faremos"

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 e sábados.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Nossas cargas se tornam pesadas demais para suportar sozinhas? Junte-se ao Dr. Dan Belnap enquanto
discutimos Moisés aprendendo a liderar os israelitas, a importância de desenvolver nosso próprio bemestar espiritual, e as lições de liderança.

Parte 2:
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O Dr. Belnap retorna para discutir o que significa ser "ousado na Expiação", assim como a lei de Moisés
sendo uma lei preparatória, e os Dez Mandamentos.

Códigos de tempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Daniel Belnap
00:55 Introdução do Dr. Daniel Belnap
03:11 Visão geral do Êxodo 18-20
05:37 Editores e autoria de Books of Moses
09:23 Intervalo entre o Êxodo 18 e o Êxodo 19
09:51 Jethro sugere que Moisés não está prestando atenção suficiente à sua família
12:05 Os israelitas precisam se tornar mais auto-suficientes espiritualmente
18:34 Hank compartilha uma experiência pessoal ensinando os estudantes a serem autosuficientes
23:01 Elder Bednar permite que seus filhos cortem a grama
26:37 Casos difíceis Moisés ainda julga, mas líderes aprendem delegação
32:47 Os Conselhos de Ala tratam dos problemas crônicos da ala
34:08 O Êxodo 19 através dos Números é o surgimento do pacto que governa Israel
37:05 O pacto começa com o conceito de fé
38:26 A gratidão é reveladora
40:44 "Therefores" nas escrituras estabelecem relações
41:44 Segullah ou tesouro peculiar
43:34 Os juramentos bíblicos hebraicos exigem atos rituais
46:45 Deus está criando um reino de sacerdotes
52:21 A ratificação do pacto começa (lavagem e reunião em três dias)
54:33 Teofania no Monte Sinai com eventos meteorológicos
55:21 A fronteira entre Deus e os israelitas é inesperada
57:16 Duas versões dos mesmos eventos
1:00:43 Os israelitas endureceram seus corações e não puderam entrar na presença de Deus
1:07:27 A história de um sonho de Joseph F. Smith
1:10:11 Os profetas têm privilégio de perspectiva e escopo
1:16:01 Fim da Parte I
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00:00 Parte II - Dr. Daniel Belnap
00:55 Duas versões da história da Arca de Noé
1:40 O que você faz quando fica aquém das expectativas?
04:35 Os dois grandes mandamentos estão fora da lei de Moisés
07:10 Como temos agência se Deus sabe o que estou fazendo?
11:45 O que nos impede de estarmos prontos em três dias?
14:09 Os Dez Mandamentos
17:02 Caminhando através dos Dez, O Primeiro Mandamento
20:20 No Antigo Testamento, as relações do pacto são mais importantes do que a genética
22:17 Por que não há imagens esculpidas?
25:29 Tomando o nome do Senhor em vão
30:08 O dia de sábado é um estado liminar
39:50 Honrando os pais
44:02 Roubo, adultério e assassinato têm qualificações e explicações
50:15 O comportamento moral e ético de Sião não mudou
54:37 Qual poderia ter sido o terceiro grande mandamento? Amar o desconhecido
55:48 A Cobiça e o Outro Prodigal
57:40 O Dr. Belnap compartilha seus pensamentos sobre sua educação, sua bolsa de estudos
bíblicos e sua tradição de fé
1:06:02 Fim da Parte II-Dr. Daniel Belnap
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Informações biográficas:

Nascido em Coeur d'Alene, Idaho, e criado em Pocatello, Idaho, e Sandy, Utah. Serviu
em tempo integral na Missão Pittsburgh da Pensilvânia. Casou-se com Erin Pinney em
1997 e teve quatro filhos: Emma, Jack, Samuel, e Tabitha. Recebeu um BA em
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relações internacionais pela Brigham Young University; um MA em estudos antigos do
Oriente Próximo pela BYU; um MA e um PhD em Semitica do Noroeste pela
Universidade de Chicago. Trabalhou como instrutor em tempo parcial antes de se
tornar professor assistente em 2007. Ele avançou para a categoria de professor em
2020.
Cursos Ensinados: Livro de Mórmon, Antigo Testamento, Novo Testamento, Pérola
de Grande Valor, Ensinamentos dos Profetas Vivos (Escritura Antiga); Introdução às
Metodologias Bíblicas, Introdução aos Textos do Antigo Oriente Próximo, ANES
Capstone (ANES)
Área de especialidade: Bíblia hebraica, estudos Ugariticos, estudos rituais
Áreas de Pesquisa: Influências culturais e sociológicas no Livro de Mórmon; Uso do
ritual em contextos antigos e contemporâneos; doutrinas de ascensão e teose no
antigo Oriente Próximo e Antiguidade Tardia; cosmologias comparativas
Idiomas: Hebraico bíblico, aramaico, siríaco, ugariano, alemão, francês e um pouco de
grego (todas as leituras)

Aviso de Uso Justo:
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
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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
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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:

00:00:01

Bem-vindo a seguirHIM. Um podcast semanal, dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo "Venha me seguir",
eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos, nós O seguimos.

Hank Smith:

00:00:19

Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM. Meu nome é Hank Smith,
sou seu anfitrião. Estou aqui com meu peculiar co-apresentador
do tesouro, John Bytheway. John, se há alguma palavra que eu
acho que descreve...

John Bytheway:

00:00:37

É peculiar.

Hank Smith:

00:00:39

... é peculiar, sim.

John Bytheway:

00:00:41

Ainda esta manhã. Minha esposa me disse isso.

Hank Smith:

00:00:43

Sim, apenas um querido. Vamos ser um Êxodo 18, 19, 20 hoje.
Precisávamos de uma mente brilhante e temos uma. Quem está
conosco, John?

John Bytheway:

00:00:55

Nós fizemos. Estou realmente entusiasmado em apresentar o
Dr. Dan Belnap. Ele nasceu em Coeur d'Alene, Idaho, criado em
Pocatello e Sandy, Utah. Ele serviu uma missão em tempo
integral na Missão Pittsburgh da Pensilvânia, casou-se com Erin
Pinney em 1997. Eles têm quatro filhos, Emma, Jack, Samuel e
Tabitha. E ele recebeu um bacharelado em relações
internacionais pela BYU, mestrado em estudos do Antigo
Oriente Próximo pela BYU e mestrado e doutorado em
Semântica do Noroeste pela Universidade de Chicago. Ele
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trabalhou como instrutor em tempo parcial antes de se tornar
professor assistente em 2007 e foi promovido para a categoria
de professor em 2020.
John Bytheway:

00:01:40

Suas áreas de pesquisa incluem influências culturais e
sociológicas no Livro de Mórmon, uso de rituais em contextos
antigos e contemporâneos, doutrinas de ascensão e teose no
antigo Oriente Próximo e Antiguidade Antiga e cosmologias
comparativas. E sua biografia tem línguas, hebraico bíblico,
aramaico, sírio, alemão, francês, e um pouco de grego.
Simplesmente surpreendente e muitos de nossos ouvintes têm
este livro From Creation to Sinai, que foi publicado
recentemente pelo Deseret, que é realmente útil para fazer a
linguagem, o simbolismo e a história do Antigo Testamento,
como que para facilitar sua compreensão. Dan, você coescreveu esse livro com Aaron Schade?

Hank Smith:

00:02:23

Sim. Da Criação ao Sinai.

John Bytheway:

00:02:27

Da Criação ao Sinai, exatamente onde estamos hoje. Vamos
estar no Sinai hoje, não é verdade?

Dr. Daniel Belnap:

00:02:33

Bem, nós vamos estar lá. Eu deveria dizer sobre o livro. Aaron e
eu não escrevemos o livro, nós somos os editores do livro. Tem
vários autores diferentes e alguns deles apareceram em seu
programa e é uma grande colaboração que pensamos.

John Bytheway:

00:02:47

Uma compilação de artigos acadêmicos sobre estes capítulos
que estamos estudando neste momento?

Dr. Daniel Belnap:

00:02:52

Certo.

Hank Smith:

00:02:53

Muita perspicácia. Bem, Dan, nós queremos apenas colher o
máximo que pudermos de você. Deixamos o Egito.
Murmuramos um pouco. Estamos recebendo água das rochas.
O maná do céu. Como você quer chegar neste Êxodo 18, 19 e
20?

Dr. Daniel Belnap:

00:03:11

Bem, o que é interessante é que o capítulo 18 retoma com uma
narrativa particular, ou seja, aquela em que Jethro, o sogro de
Moisés, veio a Moisés e disse: "Você está fazendo demais".
Você está levando muito a sério. Você precisa espalhar a
autoridade e a responsabilidade". O que é interessante nessa
narrativa, só para saltar adiante é que, de muitas maneiras,
você não recebe a segunda metade dessa história até sobre o
número 11. No número 11, pegue-a e então você tem a história
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dos 70 anciãos que estão reunidos no templo. E os dois que
ficam para trás e ainda estão cheios do Espírito.
Dr. Daniel Belnap:

00:03:46

Até certo ponto, o capítulo 19 do Êxodo, até o número 10, pelo
menos de acordo com alguns estudiosos bíblicos é quase como
um encarte. Você interrompeu a história para expandir este
período particular de tempo ou esta série particular de eventos.
E todos esses eventos têm a ver com o que acontece quando
Israel chega ao Sinai após o Egito. E o capítulo 18, de certa
forma está separado dos capítulos 19 e 20, simplesmente
porque temos outra história, outra narrativa, mas depois temos
esta enorme expansão que é o Êxodo 19 até os Números 10. Em
termos de estrutura, em termos bíblicos, essa é uma das
primeiras coisas que eu gostaria de ressaltar é que, a narrativa
do 18 realmente pára até o número 11 e depois essa narrativa
pega naquele ponto.

Hank Smith:

00:04:33

Esse é um grande encarte. Isso não é pequeno, que estamos
falando de 100 páginas.

Dr. Daniel Belnap:

00:04:40

Ah, sim. E poderia ser, mais uma vez, não temos todas as razões
para isso. Há um tipo de abordagem metodológica das
escrituras, sobre a qual acho que outros já falaram no
programa. Eu assumiria que eles tenham, chamado de crítica de
fonte. A idéia de que a versão da Bíblia que estamos lendo,
independentemente dos escritores originais, do autor original,
estamos olhando para uma versão compilada posteriormente,
muito parecida com o Livro de Mórmon.

Dr. Daniel Belnap:

00:05:05

Portanto, o Livro de Mórmon não é necessariamente as
palavras originais de Alma, mas são a versão mórmon das
palavras de Alma. Ele usa fontes diferentes para contar a
narrativa. Bem, nós olhamos para estas passagens e, de acordo
com alguns estudiosos bíblicos, esta é uma das passagens mais
densas e confusas das escrituras, simplesmente porque eles
vêem tantas fontes que já falaram sobre isso. E o que isso
realmente sugere é que, entre as narrativas até agora da Bíblia,
esta pode ser a mais importante.

Hank Smith:

00:05:37

Lembro-me que em certo momento estávamos conversando
com Dan Peterson, ele falou sobre o início dos moabitas, com
Lot e suas filhas. E eu disse algo no sentido de: "Oh, então talvez
o escritor esteja colocando um pequeno golpe no inimigo
atual?". E alguém escreveu e disse: "O que você quer dizer com
"o escritor"? É Moisés". E eu fiquei tipo: "Bem..." E você lida
com isso, tenho certeza que com seus alunos é: "Este é Moisés,
certo?" E você disse: "Bem, sim e não".
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Dr. Daniel Belnap:

00:06:08

O Livro de Mórmon é um grande modelo para isto, porque você
está olhando para um livro que, onde sabemos quem são os
editores, é Mórmon e Moroni. Eles são bastante claros quanto
aos textos que estão usando. Eu sempre gosto do 35:5 porque
Mórmon lhe diz exatamente por que ele está usando que texto
está usando, mas ele lhe diz algo como o fato de, "E o 20º ano
passou e o 21º e o 22º, o 23º e o 25º, até mesmo o 25º". Ele
não disse nada sobre esses cinco anos. E então ele diz: "Agora
eu reconheço que se alguém mais estivesse escrevendo isto,
havia algumas coisas grandes e maravilhosas que aconteceram,
mas não estou colocando isso em meu registro". E aqui está a
razão pela qual não estou. E o que eu não toquei. Portanto, a
idéia de que temos um editor ou um grupo de editores mais
tarde que estão editando material anterior não deve realmente
surpreender nenhum santo dos últimos dias. E isso é o que você
está vendo na Bíblia.

Hank Smith:

00:07:02

Sim. Você está vendo talvez o que foi originalmente escrito por
Moisés, mas depois os editores estão acrescentando, tirando. E
então você acha que este encarte, quanto disto é Moisés? Não
há maneira de... Não há maneira de dizer?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:15

Não há como dizer, mas o que eu diria é que não tenho nenhum
problema com o fato de o original ser Moisés. O que estou
dizendo é que os grupos que vieram mais tarde o usaram para
diferentes propósitos, diferentes propósitos de ensino. E, em
virtude disso, os compiladores finais acabaram de pegar todas
essas tradições e simplesmente as apertaram todas juntas. É
como se você estivesse olhando para uma escultura, é
importante vê-la de mais de um lado, você precisa ver dois ou
três ou outros lados. Porque você obtém uma compreensão
tridimensional completa dessa escultura. Bem, podemos olhar
para ela da mesma forma que estes editores ou compiladores
posteriores olharam para este material e eles têm duas ou três
versões diferentes desta história e tudo de e perspectivas.

Dr. Daniel Belnap:

00:08:00

E eles os estão juntando. Como santo dos últimos dias, nós
fazemos isso com a primeira visão. Joseph Smith tem quatro
versões da primeira visão em diferentes contextos para
diferentes pessoas, não significa que nenhuma delas esteja
errada. Não significa que ele tenha mentido sobre nada, mas ao
usar essas quatro, obtemos uma melhor compreensão do que é
a primeira visão. E assim podemos pensar a mesma coisa.
Realmente, a única diferença aqui na Bíblia com o Livro de
Mórmon é, o Livro de Mórmon nós sabemos quem é o editor. É
mórmon. Ele nos diz diretamente. Desta vez nós não sabemos
realmente, mas podemos adivinhar até certo ponto o que eles
estão tentando fazer. O Livro de Deuteronômio termina com
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alguém escrevendo. E se é Moisés, é fantástico, porque ele
pensa: "E houve Moisés e não há profeta como Moisés desde
então". Ele é a melhor coisa de todos os tempos, o que se
Moisés está escrevendo isso, é fantástico.
Hank Smith:

00:08:49

Sim. Pouco antes dele morrer, não há ninguém como Moisés.

Dr. Daniel Belnap:

00:08:53

Certo. Mas eu acho que a idéia de que você está olhando para
versões diferentes e a mesma coisa aparece no final do Livro de
João. E assim você só vê estes lugares onde é claro que estes
são textos importantes. E nestes eventos onde você tem
múltiplas, aqui está a maneira como eu diria, quase múltiplas
testemunhas deste evento, assim como você teria múltiplas
testemunhas em outro lugar. Você tem estas diferentes fontes,
todas falando do mesmo evento e um compilador posterior
dizendo: "Sabe de uma coisa? Todos eles funcionam muito bem
juntos".

Hank Smith:

00:09:23

Ótimo. Bem, John, vamos ter que dizer: "Ok, há uma pequena
pausa aqui entre o Êxodo 18 e 19". E quando chegarmos ao
número 11, teremos que dizer: "Ei, estamos de volta ao
enredo".

Dr. Daniel Belnap:

00:09:35

É exatamente isso mesmo.

Hank Smith:

00:09:36

Nós...

Dr. Daniel Belnap:

00:09:36

Enquanto isso, de volta ao rancho. Sim.

Hank Smith:

00:09:38

Sim. Tudo bem, bem, vamos fazer 18. E depois, sim, vamos fazer
19 e 20, mas percebamos que este é o começo de um encarte.
Eu gosto disso.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:51

O capítulo 18 tem a história básica. Como mencionei antes, ou
pelo menos resumi antes, Moisés tem um pouco de problema.
Todos eles estão fora do Egito e ele está levando muito tempo
em seu próprio tempo. Ele está levando muito tempo livre. E
assim seu sogro vem ter com ele. E eu sempre gosto disto
porque seu sogro, no final das contas, que é seu sogro que o diz,
eu acho que é intrigante. Isso sugere que Moisés talvez não
esteja prestando tanta atenção à filha de Jethro como Jethro
pensa. Então o sogro está vindo para lhe dar alguns conselhos:
"Sim. Sabe de uma coisa? Você precisa prestar mais atenção
com sua família. É isso que você precisa estar fazendo".
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Hank Smith:

00:10:32

Se fosse minha família, teria ido de minha esposa para minha
sogra, de minha sogra para meu sogro e de meu sogro para
mim.

Dr. Daniel Belnap:

00:10:39

Aí está. Você está exatamente certo. Está exatamente certo. E
então é isso que você vê. Versículo 14, eu acho que faz um bom
trabalho. Bem, o versículo 13 diz que Moisés se sentou para
julgar o povo e o povo ficou ao lado de Moisés desde a manhã
até a noite. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fez
com o povo. Ele disse: "O que é isso que você faz ao povo? Por
que te sentas sozinho e todo o teu povo fica ao teu lado desde a
manhã até a tarde"?

Dr. Daniel Belnap:

00:11:03

E a resposta de Moisés é: "Bem, o povo vem a mim para
perguntar a Deus e para fazer julgamentos e tomar estas
decisões". E o versículo 17 do sogro de Moisés disse-lhe: "O que
fazes não é bom". E isso não é bom Moisés. "Ainda que
certamente desgastará tanto você como este povo que está
com você, pois esta coisa é pesada demais para você, você não
é capaz de realizá-la sozinho". E assim ele dá este conselho,
você precisa ter mais pessoas ou até melhor, você precisa
ensiná-las, e então elas precisam governar a si mesmas.

Hank Smith:

00:11:37

Uau. Estou ouvindo tanta aplicação aqui para os nossos
ouvintes que, por sermos um Luke... Não é, Luke 1 Dan? Com
Deus, todas as coisas são possíveis. Somos um com Deus, todas
as coisas são possíveis, e aqui temos este grande princípio de
que você é humano e vai se desgastar se não estiver delegando
e ensinando.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:05

É exatamente isso. Certo. E é interessante porque Jethro está
sugerindo uma, você tem que ter mais ajuda. Segundo, temos
que descobrir como as pessoas precisam ser espiritualmente
auto-suficientes. Elas precisam conhecer os princípios. Eles
precisam ser capazes de governar a si mesmos e seguir em
frente nessa direção. E isso é apenas um princípio que você vê,
eu acho que em todas as dispensas, não é mesmo? Que esta
idéia de que você não pode confiar somente na liderança. No
Livro de Mórmon, quando Mosias faz as mudanças, Mosias dois,
faz as mudanças na estrutura governamental. Uma das razões
pelas quais ele fornece isso, não é particularmente justo que
uma pessoa, o rei, tenha que pagar o preço por tudo isso. E
assim ele cria esta igualdade na terra, mas a maneira como é
formulada é a igualdade para todos pagarem o preço por seu
comportamento, individualmente.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:57

E você vê isto em Doctrine & Covenants. A idéia de que quanto
mais o Senhor tem a nos dizer, mais perdemos com algumas
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bênçãos ou entendimentos. Quanto mais coisas têm que ser
explicadas, menos temos em termos de nosso próprio
crescimento espiritual. E Paulo fala sobre isso em Coríntios,
onde ele aponta que vocês estão processando uns aos outros e
sim, vocês podem ter que assumir isso dentro da igreja, mas a
verdade é que, descubra como resolver isso você mesmo. É
apenas esta idéia, uma e outra vez, que somos, em última
instância, responsáveis por nosso próprio bem-estar espiritual.
Hank Smith:

00:13:31

Sim. Eu adoraria apenas dar um pouco mais de atenção a isso,
John, por que você não, porque tenho certeza de que você tem
alguma adição aqui, tão bem quanto servir como bispo, a
idéia... Porque já vi bispos fazerem isso, já vi presidentes de
sociedades de alívio fazerem isso. Eles assumem tudo em um
esforço para ser o melhor bispo, o melhor servo que eles
podem ser. Eles às vezes se desgastam. Você viu isso em tudo?

John Bytheway:

00:13:57

Você está apenas tentando fazer seu trabalho e fazer o que o
Senhor quer que você faça. E às vezes você precisa de um Jethro
para vir e ajudá-lo. Acho que quando eu era bispo, havia alguns
conselhos que tínhamos que levar mais ao conselho da ala e
agora foi mudado ainda mais onde você se lembra que os
Cozinheiros Anciãos falam sobre algumas conferências gerais há
pouco, deixe a presidência do quórum de anciãos e a
presidência da sociedade de assistência ajudar com alguns dos
conselhos e coisas. E eles estão tentando aproximar os bispos
dos jovens, fizeram dos bispos os presidentes dos jovens agora.
E os aproximam dos jovens. E assim continuamos a ver que isso
ainda acontece e não é apenas uma mudança cultural para a
liderança, mas para todos os membros. Bem, eu não quero falar
com vocês esses presidentes do quórum, quero falar com o
bispo.

John Bytheway:

00:14:46

E estamos tentando ajudar os bispos a fazer tudo o que eles
precisam fazer e cuidar de suas famílias. Esta é uma questão
que sempre continuou. Onde há um líder, não, não me passe
para um dos líderes dos anos 1000 ou 100 ou 50. Preciso falar
com Moisés. Você pode ver isso acontecendo. Lembro-me de
quando estava no Sacerdócio Aarônico, alguém fez uma lição
sobre isso e desmaiou um organograma e ele tinha Moisés no
topo. E então todas essas categorias, era como comércio,
agricultura, trânsito, licenças de bicicleta. E era como se fossem
60 delas que eram todas Moisés. E dizia que, sob este plano,
Moisés levou 40 anos. E então, aqui está o plano de Jethro e ele
mostrou este organograma. Alguém foi inteligente e fez isto,
mas poderia ser uma das primeiras lições de delegação que já
vimos?
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Dr. Daniel Belnap:

00:15:37

Eu nunca fui bispo, mas fui o secretário executivo de um bispo.
E ele era como, eu acho que todos os bispos provavelmente
são. Ele apenas se certificou de que estava disponível para os
membros, mas havia algo que eu via e contra o qual eu o
aconselharia. Eu disse: "Eu acho que há o que quase chamo de
vampirismo espiritual". Há algumas pessoas que confiam na
espiritualidade do bispo para lhes dar sua espiritualidade.
Então, eles o chamavam constantemente à noite e diziam: "Eu
preciso de uma bênção". E nós não queremos não dar bênçãos.
Mas a idéia era que isso estava realmente invadindo muito o
tempo do bispo e usando sua espiritualidade para ser a
espiritualidade deles. Isso faz sentido o que estou dizendo ali? E
seria do tipo: "Muito bem, como vamos resolver isto? Como isto
vai funcionar?" Porque este indivíduo está tirando muito do seu
tempo de sua família, muito do seu sono para emprestar sua
força espiritual.

Hank Smith:

00:16:29

E Dan, eu gosto do que Jethro diz aqui é que ele diz: "Você não
só vai se desgastar, mas isto não é bom para o povo".

John Bytheway:

00:16:36

Sim.

Hank Smith:

00:16:36

Isto não é bom para este povo. É quase como se Moisés fosse
um gargalo. Se tudo tem que passar por você, nunca vamos
conseguir fazer nada. E as pessoas vão passar a maior parte de
seu tempo, a vida esperando na fila. E não queremos que as
pessoas passem sua vida esperando para falar com você.

Dr. Daniel Belnap:

00:16:52

Ou eles vão culpar Moisés por tudo o que acontecer. Não há
nenhuma agência aqui.

John Bytheway:

00:16:56

Sim. Tome esta decisão por mim e se não estiver certa, acredite,
eu voltarei e lhe direi. E encontrei muitas vezes como bispo,
rapaz, tive uma vez alguém que finalmente me disse: "Você não
vai me dizer o que fazer". Você vai?". E eu disse: "Não, não vou,
este é um dos grandes, mas este é o seu. Você tem que ser
dono disto e decidir. E você confia no Senhor para guiá-lo?
Porque eu confio, mas não vou fazer isso para você".

John Bytheway:

00:17:21

Lembro-me quando falamos sobre a ênfase do Presidente
Nelson em aprender a ouvi-lo por si mesmo. Algumas das coisas
que você mencionou, Dan, eu pensei, bem, sim, eu adorei
como... E sei que Hank adora isso, ele deu uma palestra sobre
isso, mas como o Senhor lida com o irmão de Jarede e o irmão
de Jarede tenta entregar o problema ao Senhor. E o Senhor diz:
"Uau, o que você vai fazer a respeito disso?". E o empurra de
volta para ele. E levou um tempo para eu aprender como bispo
a dizer: "Uau, o que você vai fazer a respeito disso?".
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Dr. Daniel Belnap:

00:17:45

Sim. E melhor ainda, a história do irmão de Jared é ótima
porque ele continua dizendo: "O que você vai fazer a respeito
disso"? Ah, e a propósito, você não pode fazer isto, isto, isto e
isto.

John Bytheway:

00:17:53

Sim. Sim. Sim.

Dr. Daniel Belnap:

00:17:56

Você quase pode ver o irmão de Jared dizendo: "Bem, sabe de
uma coisa? Eu faria um buraco". "Sim". Você não vai fazer isso".
"Fogo?" "Não, isso não vai acontecer."

John Bytheway:

00:18:02

O fogo é uma má idéia em um barco. Vamos ver.

Hank Smith:

00:18:04

Isso é tão bom. E é quase como se o irmão de Jared estivesse
dizendo: "Parece que, você sabe o que eu deveria fazer? Vá em
frente e me diga". "Não. Não".

John Bytheway:

00:18:14

Isso me faz rir. É como, escutem, em uma escritura posterior,
vocês vão dizer, se algum de vocês tiver falta de sabedoria,
deixem-no pedir a Deus. Eu acabei de fazer. E você disse: "O
que você quer que eu faça?". "Então você precisa do
crescimento, Mahonri". Então você vai descobrir e eu o
inspirarei um pouco". É uma grande história.

Hank Smith:

00:18:34

Dan, eu tive que aprender isto como professor. Quando cheguei
lá pela primeira vez, não sei se você se lembra, mas em meu
escritório eu teria constantemente alguns alunos lá dentro. E eu
gostava disso. Eu me diverti muito, mas pude ver que havia um
casal de alunos que sua espiritualidade, de repente, estava
chegando e sentado no escritório e eu disse: "Oh não, o que
eu...". Eu criei isto sozinho. Eu fiz isto. Eu, você sabe, eu contei a
história na aula sobre, oh, eu estava conversando com uma
aluna no meu escritório no outro dia, e ela está me contando
sobre isso. E, de repente, tenho cinco em fila, prontos para ter
algum tempo espiritual. E eu penso: "Caramba, acho que eu
também fiz isso". Demorei alguns anos antes de aprender a...

Dr. Daniel Belnap:

00:19:14

Devo salientar que não tenho tido alunos como Hank no meu
escritório. Essa é a amabilidade do Hank-

John Bytheway:

00:19:19

Há um número fora de seu escritório.

Dr. Daniel Belnap:

00:19:22

É como, whoa boy.

John Bytheway:

00:19:23

E é como a DMV ali.
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Dr. Daniel Belnap:

00:19:26

No final do corredor, "Olá, sua porta está aberta". Você conhece
o Hank"? Eu digo: "Sim, ao fundo do corredor".

Hank Smith:

00:19:32

Acho que eu estava machucando as crianças. Alguns desses
estudantes, eu estava capacitando e eles precisavam descobrir
algumas dessas coisas por conta própria ou ir para o canal
adequado.

John Bytheway:

00:19:41

O irmão de Jarede cresceu através dessa experiência. Esse é o
resultado que eu acho que o Senhor queria que houvesse, para
que o irmão de Jarede crescesse. A primeira pequena porção de
lição aqui. Posso ajudar a suportar o fardo de fazer o trabalho
do Senhor. Ao ler o conselho que Moisés recebeu de seu sogro,
pondere como você pode ser como os homens de verdade, às
vezes traduzidos, homens de confiança, descritos no versículo
21. E como você pode ajudar a carregar o fardo dos líderes de
sua igreja?

John Bytheway:

00:20:10

E então você também pode considerar se às vezes você está
tentando fazer demais. Como o conselho de Jethro poderia se
aplicar a você? Como eu disse, isto sempre foi um problema e
começou no Êxodo e ainda hoje, "Estou fazendo demais? Posso
delegar mais?" E quando não delegamos, não estamos
ajudando outras pessoas a crescer também. Meu presidente de
missão sempre dizia: "Um bom líder treina líderes como ele
lidera". E ele queria ajudar outras pessoas a crescer através da
experiência.

Dr. Daniel Belnap:

00:20:39

O desafio que eu acho que pelo menos na posição de liderança
é quando você faz isso, você abre o potencial para o fracasso.
Ou se você estiver em um bispo ou em uma liderança e delegar
algo, será que isso vai ser feito? Como isso vai ser feito?
Curiosamente para mim, é aí que entra em cena o número 11, a
segunda metade da história. Porque é aí que nós pegamos. E na
verdade ele já chamou 70 homens. Alguém mais vai fazer o
número 11. Portanto, não quero roubar o trovão deles, mas o
número 11 tem a vocação desses 70. E ele os reúne a todos no
tabernáculo para ter, não sei, algum tipo de reunião de
liderança e dois deles não vão.

Hank Smith:

00:21:16

Eles simplesmente não aparecem.

Dr. Daniel Belnap:

00:21:18

Por qualquer motivo, festa de aniversário para crianças. Eles são
como: "Não, não podem".

John Bytheway:

00:21:22

Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as
mesmas.
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Dr. Daniel Belnap:

00:21:24

É exatamente isso mesmo. Tivemos um jogo de futebol. Então o
que nós estamos... Mas é interessante porque ele tira os 70, diz
no versículo 25 do número 11: "E o Senhor desceu numa
nuvem, falou-lhe e tomou do Espírito que estava sobre ele e o
deu aos 70 anciãos e aconteceu que quando o Espírito repousou
sobre eles, eles profetizaram e não cessaram". Mas ainda há
dois homens no acampamento. O nome de um era Eldad e o
outro era Medad e o Espírito repousava sobre eles. E eram
deles que estavam escritos, mas não estavam fora do
tabernáculo. E eles profetizaram no acampamento". O que eu
acho intrigante sobre isso é que sugeriria então que Moisés
queria que todos estivessem no tabernáculo quem foi chamado,
mas havia outras maneiras de realizar o que precisava ser feito.

Dr. Daniel Belnap:

00:22:08

Portanto, eu acho que um dos desafios que os líderes às vezes
têm é, não apenas tomarem muito por conta própria, mas
também terem uma maneira particular de fazer as coisas. Mas
se você vai delegar isso para o conselho da ala, você realmente
tem que deixar o conselho da ala fazer do jeito deles. Enquanto
o Espírito estiver presente e as pessoas estiverem fazendo sua
vocação, então você precisa aprender a confiar nelas.

Dr. Daniel Belnap:

00:22:30

E assim eu acho que essa é a segunda metade desta lição. Sim.
Agora ele os chama e agora ele tem que confiar que eles serão
capazes de fazer do seu jeito. E é aí que o jovem corre a dizer a
Moisés o que aconteceu. Josué é como: "Meu Senhor". Você
tem que proibi-los. Moisés, você não pode deixá-los fazer isso".
E a resposta de Moisés é: "Invejai por mim, Deus queira que
todo o povo do Senhor fosse profeta". E para mim, que ali
mesmo está Moisés como líder, apenas indo, hein? Ah, cara. Se
eu conseguisse que o povo fizesse isso, isso seria perfeito.

Hank Smith:

00:23:01

Oh, esta é uma lição tão grande. E estou pensando como pai, às
vezes faço coisas por meus filhos e posso ouvir Jethro dizer:
"Você vai desgastar e vai desgastar seus filhos". Se é muito
pesado para um pai fazer tudo... Deixe-me compartilhar com
vocês uma história que eu sempre achei tão engraçada. Esta é
de Elder Bednar. Ele está dando um exemplo disso com
crianças. E ele diz: "Deixe-me dar-lhe uma ilustração idiota". A
Irmã Bednar e eu temos três filhos. Eu gosto de ter um quintal
que pareça bonito. E por isso fui bastante meticuloso sobre
como você corta a grama. E eu era famosa em nosso bairro pela
limpeza do corte ao redor do gramado. As pessoas vinham ao
nosso bairro e diziam: "Como você faz isso?". Elas vinham e
pediam lições.

Hank Smith:

00:23:45

Então um dia comecei a ensinar um de nossos filhos como fazer
isso. E ele estragou tudo. Agora sei que nenhum de vocês fez
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isso, mas meu primeiro instinto foi tirar dele o comedor de
maconha porque eu não queria que ele estragasse tudo. E
então veio um desses momentos incríveis em que vocês acham
que sim, deixem-me entender isso, não bagunçar o corte ao
redor do gramado é mais importante do que ajudar seu filho a
aprender? Então ele simplesmente apagou as bordas do
gramado, sabe de uma coisa? Ele cresce de novo e não é nada
demais.
Hank Smith:

00:24:16

E ele o fez uma segunda vez e foi mau, se não pior do que da
primeira vez. E cada vez era horrível, mas melhorou um pouco.
E o resultado a longo prazo foi que eu não cortei mais a grama.
E ele o fez tão bem quanto eu. Você tem que tomar alguns
golpes inevitáveis na parte da frente e você está investido nisso
e é meio doloroso. E o que foi realmente legal foi quando ele
aprendeu a fazer isso, seu irmão quis aprender a fazer, o que eu
nunca poderia ter feito". Apenas uma pequena anedota sobre
essa mesma idéia de permitir que as pessoas falhassem um
pouco.

John Bytheway:

00:24:50

Meu presidente de missão costumava dizer: "Nunca venha ao
seu chefe com um problema". Venha sempre com uma
recomendação", o que me foi útil como bispo. Mas o conselho
da ala é do tipo: "Bispo aqui é este problema". Eu dizia: "O que
você recomenda? Ou voltava com uma recomendação". Essa é a
parte de seu estudo que a seção nove nos ensina. E então este é
um tema divertido porque todos nós temos experiência nisto.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:14

Esta é uma narrativa muito prática. Eu acho que você nem
precisa ser um crente para olhar para isso e ir, sim.

John Bytheway:

00:25:21

Sim, isso é verdade.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:22

Eu vejo a sabedoria dessa lição. Quando eu era presidente do
quorum dos anciãos, "Sabe de uma coisa? Temos que agir. Você
vai chamar algumas pessoas"? E minha resposta foi: "Não.
Agora estou disposto a fazer isso como seu amigo. E estou
disposto a fazê-lo como seu vizinho, mas não faz parte do meu
chamado eclesiástico para conseguir pessoas, para ajudá-lo a se
mudar. Essa é a sua responsabilidade. E prometo-lhe que seus
vizinhos ficarão mais do que felizes em ajudar, mas é o seu
trabalho".

Hank Smith:

00:25:47

Sim. Não há nenhuma seção 171 sobre movimentação de
quorum de anciãos.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:52

Procurei no manual, ele não está lá.
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Hank Smith:

00:25:54

Sim. Há mais alguma coisa em 18 que você queira fazer? Porque
isso foi muito divertido. Pensei que era muito prático. E acho
que muita gente ouvindo irá. Eu provavelmente preciso... Eu
estou me desgastando, eu...

John Bytheway:

00:26:08

Bem, eu acho que podemos olhar para a organização da igreja e
podemos ver em tudo isso, oh, é por isso que temos irmãos e
irmãs ministradores. É por isso que existem conselheiros. Isto
é... E é brilhante. E temos que trabalhar para que tudo isso não
acabe na mesa do bispo. Mas eu gosto da maneira como você
coloca a questão, isto é muito prático. Isto é, nós praticamos
isto todas as semanas.

Dr. Daniel Belnap:

00:26:37

Tudo se resume no versículo 26 e eles julgam o povo em todas
as épocas, as duras causas que trouxeram a Moisés, mas cada
pequeno assunto que eles mesmos julgaram. E é assim que
deve ser. Então o versículo 27 simplesmente vai, e Moisés
deixou seu sogro partir. E acho que isso diz algo sobre a relação
que Moisés tem com seu sogro. Acho que ele seguiu o conselho.
Ele nos diz que Moisés é humilde, mesmo agora tem uma
relação próxima com seu sogro. Suficientemente próximo que
ele é do tipo: "Obrigado. E você pode ficar por aqui até que
estas mudanças estejam em vigor e me aconselhar mais?". E
quando tudo estiver resolvido, como supostamente acontece,
Moisés deixou seu sogro partir. E Jethro seguiu seu próprio
caminho em sua própria terra. Ele é do tipo: "Você é bom. Vou
voltar para casa, mandar as crianças para a semana de férias de
verão".

Hank Smith:

00:27:23

Você se saiu bem.

John Bytheway:

00:27:24

Talvez Moisés, bem, Ramsey sempre disse: "Assim será escrito".
Assim será feito". E tudo aconteceu. E então, como faço isso?

Dr. Daniel Belnap:

00:27:32

Os nomes são um pouco confusos, mas é possível que Jethro
tenha realmente usado aquele que deu a Moisés o sacerdócio,
por exemplo. E em virtude disso, pode não ter sido como
autoridade sacerdotal, mas certamente um conselheiro
sacerdotal, se isso funcionar. E em virtude disso, então este é
também um conselho prático de administração do sacerdócio.
Como os conselheiros da igreja devem funcionar. Você pode
fazer uma comparação com isto com Doctrine Covenants 1:21 e
como administrar e usar o sacerdócio adequadamente.
Persuadindo.

John Bytheway:

00:28:04

Muito sofrimento, gentileza fraterna.
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Hank Smith:

00:28:06

Pareceu-me ouvir um pouco de Joseph Smith ali dentro, ensinálos princípios corretos e deixá-los governar a si mesmos. Ele foi
muito eficaz nessa idéia de você pegar, você vai?

Dr. Daniel Belnap:

00:28:17

Eu acho que quando você olha para a história, por exemplo, de
Zion no Missouri, eu acho que você teria que olhar para isso
como um lugar onde sim, apenas em virtude das limitações de
viagem e comunicação, há muitas coisas que são semelhantes
com o mundo antigo. Mas ao olhar para estes dois, em termos
da capacidade de comunicação e da capacidade de viajar, estes
dois limitados se você tivesse a organização da igreja. No Novo
Testamento, um dos desafios que surgiram foi o fato de você
agora ter essas congregações, mas se houve qualquer tipo de
mudança local na autoridade ou perseguição, você não será
capaz de levar as pessoas para a cidade e não será capaz de
receber cartas ou epístolas para elas.

Dr. Daniel Belnap:

00:28:56

Portanto, não demora muito. E mesmo se você pudesse, levaria,
não sei, uma carta se você escrevesse em Jerusalém para chegar
a Roma, dois meses... E assim conseguir dois meses lá, dois
meses atrás, é muito tempo para viajar de Kirtland para Zion,
por exemplo, são duas semanas. E assim, não demora muito
para que as coisas corram mal rapidamente. Em virtude disso,
acho que apenas pela própria necessidade das coisas, as
pessoas tinham que confiar mais na independência espiritual
por falta de um termo melhor para os outros. Você não tinha
escolha.

Hank Smith:

00:29:33

Esse é um verso tão perfeito em 26, cada pequeno assunto que
eles julgaram a si mesmos. Você tem que ser capaz de descobrir
isso por si mesmo. Este é um capítulo tão grande.

Dr. Daniel Belnap:

00:29:44

Bem, e então o outro elemento disso é o que é exatamente uma
pequena questão? Eu acho que isso também é subjetivo, não é?
Eu também acho que você ensinou bem às pessoas a lei e os
princípios que, de longe, a maioria das coisas são assuntos
pequenos. I Coríntios, a carta que Paulo escreve para o povo de
Corinto. É intrigante porque tem alguns assuntos grandes e um
monte de assuntos pequenos e eles não conseguem distinguir
entre os dois. E depois há alguns assuntos que nunca deveriam
ter sido um assunto e que ainda assim são claramente. Então
você olha e vai, isso é um grande assunto, mas nunca deveria
ter sido um assunto. Você sabe a resposta a essa pergunta, isso
é um dado adquirido. Isso nunca deveria ter sido um problema,
mas você o tornou um problema. E assim eu acho que às vezes
há pequenos assuntos que se tornam grandes assuntos, mas
nunca deveria ter sido.
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Hank Smith:

00:30:35

Estou escrevendo autoconfiança espiritual, bem no topo da
página. E como líder também ajudando as pessoas a se
desenvolverem e tendo confiança em si mesmas e não dizendo:
"Sim, venha até mim, olhe para mim".

Dr. Daniel Belnap:

00:30:50

E nós colocamos isto no contexto do sacerdócio. E, no entanto,
isso mantém qualquer pessoa dentro de qualquer posição de
autoridade realmente do sacerdócio que inclua presidentes de
sociedades de assistência. Minha experiência, e é subjetiva e
anedótica, quando eu era presidente do quórum de anciãos e
teria meus colegas presidentes de sociedades de assistência,
eles podem assumir muita coisa. Pensamos no bispo que tem
que usar tanta força espiritual. Acho que os presidentes da
sociedade de socorro carregam uma enorme carga em qualquer
ala.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:21

E acho que é, de fato, um de seus desafios também, porque eles
não querem colocar ninguém para fora e têm membros de sua
organização que são mães e por isso eles... Todas essas coisas
diferentes que consomem tempo. Acho que um presidente de
sociedade de alívio de muitas maneiras gasta mais tempo e
energia do que outros, talvez outros líderes. Não posso dizer
isso, mas no sentido de que eles têm muitas responsabilidades
e essa importância, a lição da delegação. E então aprender a
confiar nessa delegação, uma vez que você a delegou, agora
deixá-los descobrir como fazê-lo eles mesmos é tanto uma lição
para o presidente da Sociedade de Socorro quanto para o bispo.
Isso é certo.

Hank Smith:

00:32:00

Absolutamente também presidente de mulheres jovens.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:03

Primário.

Hank Smith:

00:32:04

Sim. Sobre pequenos assuntos. É bom dar às pessoas as
ferramentas que elas precisam para resolverem isto por conta
própria. Assim, da próxima vez que eles não vierem até você,
eles poderão fazê-lo por conta própria. Assim, pouco
treinamento na frente pode realmente ir muito longe.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:19

Já o descrevi antes desta forma, que de certa forma aqueles que
ocupam estes cargos de liderança sejam eles bispo, presidente
de uma sociedade de alívio, presidente de jovens mulheres,
primária, o que quer que seja, presidente do quórum de
anciãos, seu trabalho de certa forma é cuidar... Particularmente
o bispo, mas para cuidar de quase emergências que surgem,
apaga incêndios quando eles aparecem.
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Hank Smith:

00:32:37

Sim, as causas difíceis do versículo 26.

Dr. Daniel Belnap:

00:32:41

Mas existem problemas crônicos ou endêmicos em uma
determinada organização. E isso realmente deveria ser da
responsabilidade do conselho da ala, que nós cuidaremos disso.
Temos questões de longo prazo que requerem mais
planejamento, mais estrutura. Esse é o trabalho do conselho da
ala. E vamos voltar e relatar o que temos feito em termos
dessas questões crônicas maiores, endêmicas.

Hank Smith:

00:33:06

Talvez um dos capítulos mais relevantes do Antigo Testamento
que eu já vi.

John Bytheway:

00:33:10

Nossos ouvintes talvez queiram voltar e encontrar a palestra do
ancião Quentin L. Cook em abril de 2021, conferência geral
chamada Bishops Shepherds Over the Lord's Flock e vocês verão
alguns desses mesmos princípios que temos falado, delineados
nessa palestra sobre delegação e deixar as pessoas liderarem.

Hank Smith:

00:33:28

E vou lhe dizer algo que acabei de pensar é: estou certamente
grato pelo Jethros em minha vida que estão dispostos a me
puxar para o lado e dizer: "Acho que isto é uma má idéia".

John Bytheway:

00:33:38

E Hank, estou olhando para o Êxodo 18:24 pensando, aposto
que meu sogro vai me mostrar esse verso. Moisés ouviu a voz
de seu sogro e fez tudo o que ele tinha dito.

Hank Smith:

00:33:50

Quando alguém te puxa para o lado e diz: "O que fazes não é
bom".

Dr. Daniel Belnap:

00:33:55

Sim. Damos diretamente ao Êxodo 19. É isso que fazemos
quando falamos com meus sogros, como o quê? Capítulo 19?

Hank Smith:

00:34:01

Sim. Não sei. Não há capítulo 18. Eu nunca li esse capítulo. Tudo
bem. Bem, Dan, por que não continuamos? Vire 19 de volta
para você novamente. Então este é o começo do que você diria
que este encarte vai durar até o número 11?

Dr. Daniel Belnap:

00:34:15

Certo. E não sei se o insert é a linguagem certa para isso, mas
para dizer que eles separaram claramente de alguma forma a
história dos conselheiros ou o chamado desses ajudantes para
Moisés, e depois entraram em grandes detalhes sobre o
próximo conjunto de eventos. E estes próximos eventos em 19
terminaram em 20, de muitas maneiras, chegando ao cerne do
que significa ser Israel. Que a linhagem de Jacó, nós
entendemos isso. Mas o que está prestes a acontecer em 19 é o
surgimento de um pacto que vai torná-lo distinto. E assim,
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obviamente, todas as narrativas da Bíblia são de valor, mas em
muitos aspectos, esta se torna uma narrativa definidora para
Israel do que a maioria.
Dr. Daniel Belnap:

00:34:58

E é provavelmente por isso que foi novamente a partir de uma
perspectiva crítica de fonte, tão trabalhada e retrabalhada e
editada e as adições feitas por diferentes grupos são como: "Oh,
sabe de uma coisa? Isto tem nos afetado desta forma". Esta é
uma história, esta narrativa e os eventos que aconteceram em
Êxodo 19 e 20 são encontrados em todos os livros de escrituras
que temos. Eles são aludidos no Livro de Mórmon, são
referenciados no Novo Testamento, são encontrados em
Doutrina e Convênios. Estes eventos em 19 e 20 são
fundamentais e fundacionais para um entendimento de Israel. E
talvez mais importante, a experiência que Israel deveria estar
tendo.

Hank Smith:

00:35:37

Uma declaração de independência para os Estados Unidos,
certo? Apenas fundamental para quem somos.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:43

É se você vai ser Israel, você precisa entender a história.

Hank Smith:

00:35:47

Sim.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:48

E é aqui, de muitas maneiras, que começa. Bem, começa logo
ali. É o terceiro mês em que eles deixam o Egito. Eles já
passaram pelo Mar Vermelho. Ao viajar, eles chegam ao Sinai,
demorou três meses para chegar lá, mas finalmente estão no
Sinai. E quando chegam ao Sinai, Moisés é chamado pelo
Senhor para o topo da montanha. Em muitos aspectos, ele já
esteve no Sinai, ele quer a história do arbusto ardente. E agora
eles estão finalmente no Sinai e o Senhor o chama de volta.
Quando ele chega lá em cima, uma terminologia de pacto ou
pelo menos de pacto aparece começando no versículo três e vai
passar pelo versículo seis. E assim, quando você olha, diz: "dirá
à casa de Jacó, aos filhos de Israel, você viu o que eu fiz sob os
egípcios e como eu os levei nas asas das águias e os trouxe até
mim".

Dr. Daniel Belnap:

00:36:34

Agora, portanto, se obedecerdes realmente à minha voz e
guardardes o meu pacto, então sereis para mim um tesouro
peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha.
"Quando leio isso, há uma série de elementos. O primeiro é algo
que ensino aos meus alunos é, portanto, o papel de, no
versículo cinco. É uma conjunção. As conjunções são um valor
nas escrituras. Elas não são intrinsecamente doutrinárias. Não
são como a palavra expiação, que apenas traz à tona toda uma
constelação de idéias e conceitos.
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Dr. Daniel Belnap:

00:37:05

Mas o que eles fazem é estabelecer relações que nos permitem
compreender plenamente a doutrina. E, neste caso, estamos
tratando principalmente de um pacto. Mas o que eu acho
fascinante é como ele estabelece o conceito de fé. No sentido
em que diz, você sabe o que fiz, portanto, pode confiar em mim
quando eu lhe digo o que vou fazer. Você sabe disso, você já o
experimentou. Vocês têm este entendimento. E, portanto,
quando eu lhe digo que vou fazer isto, você pode confiar nisso.
E isso me parece essencial. Isso para mim é um grande exemplo
de fé. Você sabe o que eu fiz, portanto, quando lhe digo que
vou fazer isto, confie em mim.

Hank Smith:

00:37:48

Eu já dei provas suficientes para que você continue, de que
agora você pode sair em fé aqui.

Dr. Daniel Belnap:

00:37:54

E isso é muito importante porque eu acho que às vezes
definimos a fé com muita freqüência como um compromisso
onde deixamos agir o conhecimento. Então é, não sei, portanto
tenho que ter essa fé. E ainda neste caso, e penso que em todos
os casos em que vejo isso nas escrituras, lidando com a fé, é
dependente do que você sabe. E quanto mais você sabe, mais fé
você tem. E eu acho que a conexão com o conhecimento é algo
que não pensamos com freqüência, mas é absolutamente vital
para a fé. Sua fé é mais forte, quanto mais você souber.

Hank Smith:

00:38:25

Sim. E quanto mais você experimentar.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:26

Quanto mais você entende e vê a mão do Senhor em sua vida. E
é por isso que a gratidão, acho que é um princípio importante.
Deus não precisa dele porque Sua auto-estima é tão frágil. E se
não é por Ele, então tem que ser por quem? E o que eu acho
interessante na gratidão é quando você está envolvido em
verdadeira gratidão, oração, qualquer que seja o contexto, ela
se torna reveladora. O exemplo que dou é às vezes, quando se
está subindo uma montanha, não se pode ver o próximo cume e
o próximo conjunto de trocas. E é apenas cansativo.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:57

Mas se você se vira e olha para trás para ver até onde você
realmente subiu a montanha, isso lhe dá força para subir aquele
próximo conjunto de recuos. Você pode não saber o que está à
frente, mas você sabe o que está atrás. E assim a gratidão é
reveladora, da mesma forma que a profecia, é reveladora. E ela
lhe revela o que foi feito e particularmente a forma como o
Senhor esteve envolvido em sua vida, o que lhe dá o poder e a
força para avançar para o futuro com essa confiança.

Hank Smith:

00:39:25

Parece ser um tema do Livro de Mórmon. Lembre-se do que o
Senhor fez, lembre-se do que o Senhor fez, para que você possa
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avançar em confiança, porque você já viu isso ser feito no
passado.
John Bytheway:

00:39:35

Sim, nós o vemos na promessa de Moroni. Às vezes vamos
muito rápido, passando por Moroni 10:3. Ponderem como Deus
tem sido misericordioso desde a criação de Adão e reflitam
sobre isso em seus corações.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:49

É mais sutil nas escrituras, mas acho que há ali um tema
poderoso de... E não necessariamente refletido nestes
versículos, mas você pode encontrar lugares onde o Senhor diz:
"E eu vou me lembrar de você". Eu me lembrarei de você". Eu
me lembro destas coisas. Lembrar-me-ei..." Portanto, há aqui
um elemento de onde você pode encontrar onde Deus diz: "Eu
tenho fé em você". Eu confio em você". E eu acho que essa é
uma força que devemos manter. Paul fala sobre isso em
Galatianos. Que ele é sustentado por sua fé em Cristo, que
também confiava nele. E assim esta, esta idéia de que somos
sustentados pela fé de Deus em nós, assim como nossa fé em
Deus, eu acho que é de vital importância.

Hank Smith:

00:40:30

Sim. E o que Ele está lhes lembrando não é pequeno. Você viu
como eu o tirei do Egito. Isso não é uma coisa que ninguém
tenha perdido, e é, o que aconteceu?

John Bytheway:

00:40:41

Você notou essa lição de objeto?

Hank Smith:

00:40:44

Sim. Você se lembra quando andamos pelo Mar Vermelho, isso
não foi um truque de mágica. Esse fui eu. E, por isso, o que se
torna bastante forte naquele momento. Por isso -

Dr. Daniel Belnap:

00:40:55

Os precedentes são uma grande coisa nas escrituras. E quando
você os encontrar, eles o ajudarão a estabelecer relações entre
os conceitos. Às vezes eles são causa e efeito. Às vezes são
sumários, mas de qualquer forma, sempre demonstrarão uma
relação nestes dois elementos de um texto. Eles são poderosos.

John Bytheway:

00:41:12

Dan, você pode nos dizer, porque eu acho que me lembro que
Brent ensinou que nós também tivemos no podcast. Acho que
ele tem um livro inteiro sobre um tesouro peculiar, mas será
segula, o hebraico ou algo para um tesouro peculiar?

Dr. Daniel Belnap:

00:41:26

Vemos o princípio da fé sendo expresso aqui ou a confiança na
fé. Mas quando você entra nas promessas reais que estão sendo
feitas, elas são contingentes: "Você sabe o que eu fiz, portanto,
se você aceitar meu pacto, se você cumprir meu pacto, então eu
vou fazer de você um tesouro peculiar". Esta segula. E isso
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significa um tesouro. E ele a define ainda mais como um tesouro
acima de todas as pessoas. Vai ser identificador, este marcador
identificador único que vai marcar Israel e demonstrar sua
singularidade. Ou o que Deus planejou para Israel em termos de
singularidade, que é delineado mais adiante no versículo seis,
quando Ele diz: "Tu serás para mim um reino de sacerdotes e
uma nação santa". Assim, quando Ele fala sobre este tesouro
peculiar, Ele então o especifica e diz, e com isso, quero dizer,
em última análise, um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Dr. Daniel Belnap:

00:42:17

Agora a frase em hebraico para aquele reino de sacerdotes, este
mamlechet kohanim é complicada, a forma como é construída
no hebraico. E não quero aborrecer as pessoas com todos os
detalhes que estão por trás disso, mas isso tem levado a uma
variedade de traduções diferentes. E o que é exatamente um
reino de sacerdotes, quão literal é suposto tomarmos isto?
Tomamos isto dentro da forma construtiva? Ou podem ser duas
formas absolutas de substantivos, ou seja, vocês serão para
mim, reis e sacerdotes? É assim que alguns têm traduzido isto.
O reino dos padres certamente funciona aqui, mas as pessoas
têm uma pergunta sobre quem exatamente está destinado a ser
um reino de padres? E o que isso significaria? O que é um
sacerdote? Como seria um reino de sacerdotes? E até certo
ponto essa interpretação, como você entende que isso é
governado pelo que você pensa que está prestes a seguir em
termos de uma experiência.

Dr. Daniel Belnap:

00:43:08

E o que eu quero dizer com isso é que Moisés desce da
montanha, pergunta a Israel e diz, ok, então isto é o que Deus
disse. Se você estiver disposto a manter Seu pacto, Ele fará de
você um tesouro peculiar, um reino de sacerdotes, uma nação
santa. O que você acha? E todo o povo responde no versículo
oito. "Bem, o Senhor falou. Bem, sim, nós o faremos". Então
Moisés volta a subir a montanha. Esta é a segunda vez que sobe
a montanha agora. E ele diz: "O povo concorda com isso", ao
que o Senhor diz: "Fantástico". Vamos selar o acordo".

Dr. Daniel Belnap:

00:43:34

Quando pensamos em um pacto, às vezes nos concentramos no
juramento do pacto. Que o discurso ou os acordos feitos entre
as duas partes, mas pelo menos no Antigo Testamento, mais
frequentemente um pacto traz consigo um ato, um ato ritual,
um ato formal de algum tipo que representa a ratificação desta
relação que foi estabelecida. Quer seja uma refeição, quer seja
uma mudança de roupa, seja o que for, há um ato que vai com o
juramento. E essas duas coisas, o juramento que é feito entre as
duas partes e o ato formal que ratifica essa relação, essas duas
coisas têm de andar de mãos dadas em termos do processo de
elaboração do pacto.
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Hank Smith:

00:44:18

Eu adoraria que nossos ouvintes tivessem pelo menos um
vislumbre desta idéia, porque temos jovens santos dos últimos
dias que atravessam o templo e eles pensam: "Não sei o que foi
isso". O que está acontecendo?" E eu acho que isto é uma
compreensão que você pode lhes dar e dizer: "Olhe, quando
Deus faz convênios no Antigo Testamento, há um...". Eu gosto
do que você disse: "Um ato de ratificação, seja de um jantar,
uma muda de roupa". É semelhante ao que você diria: "Ei, isto é
o que acontece hoje". E então o dom, fazemos um acordo que
vamos ratificar este acordo"?

Dr. Daniel Belnap:

00:44:51

Sim. Mais do que não ritual é social. É um ato comunal. Mesmo
que seja feito em nível individual, é comunal em algum nível,
porque demonstra a inclusão em um grupo ou a manutenção da
estrutura do grupo, ou finalmente a exclusão de um grupo. Se
os comportamentos são de tal forma que não são mais
conducentes a essa comunidade, então você tem rituais de
exclusão ou excomunhão. Mas a maioria dos rituais tem a ver
com a inclusão em um grupo, uma comunidade, ou com a
manutenção da integridade dessa comunidade. Você pode
pensar nisso de uma perspectiva de santo dos últimos dias,
quando olhamos para nossas ordenanças, Elder Bednar falou
sobre isso até certo ponto e apontou que é, nossas ordenanças
são mais do que rituais, mas tendo dito que elas carregam
consigo esses elementos sociais de ritual, temos o batismo, que
é a inclusão em uma comunidade. Temos o sacramento, que
mantém a integridade da comunidade.

Dr. Daniel Belnap:

00:45:44

Obviamente o templo tem toda uma série deles. E, com base
nisso, mais do que nunca, eles têm novos entendimentos de
identidade. Quem você é, sua definição de si mesmo muda à
medida que você passa por isso. Se você vai ao batismo, o que
muda em seu senso de identidade? Bem, agora você é um
membro da Igreja de Cristo. Você é um irmão e uma irmã no
evangelho com essas pessoas que estão ao seu redor. No
templo, não há dúvida de que há uma nova identidade que está
sendo estabelecida. Ou, se não uma nova identidade, uma
compreensão de sua verdadeira identidade. Vamos colocar
dessa forma. Uma natureza divina, talvez desta maneira tão
explicitamente demonstrada.

Hank Smith:

00:46:29

Estes atos de ratificação não são apenas: "Ei, vamos selar o
acordo". Deixe-me ensiná-lo também".

Dr. Daniel Belnap:

00:46:35

Mm-hmm (afirmativo).

Hank Smith:

00:46:36

Certo.
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Dr. Daniel Belnap:

00:46:36

Certo. Particularmente, lidar com a identidade, que se torna tão
fundamental para seu engajamento com aquela comunidade ou
aquele grupo.

Hank Smith:

00:46:45

Certo. Isto é realmente ótimo, porque você viu o que eu fiz. Eu
quero fazer algo grandioso com você. Quero fazer com que você
seja peculiar. E a propósito, já falamos sobre isso antes. Não sei
se precisamos acertar de novo, mas Deus não diz, você é melhor
do que as outras pessoas. Ele está dizendo: "Eu posso usar você
para abençoar toda a Terra". A Terra inteira é minha".

Dr. Daniel Belnap:

00:47:07

Na verdade, você pode ver isso ali dentro com aquele reino de
sacerdotes. Entretanto você vai definir sacerdotes, um
sacerdote tem a função primária de agir como intermediário ou
interveniente entre Deus e os outros. Essa é a função de um
sacerdote, para abençoar os outros e aproximá-los em seu
relacionamento com Deus. Essa é a função de um sacerdote.
Este evento em Êxodo 19 e 20 me parece ser pelo menos um
dos temas centrais do Livro de Hebreus também. E assim, por
exemplo, no capítulo cinco, ele fala do sacerdócio ali e por que
Deus chama os sacerdotes. O propósito desses sacerdotes é
dizer: "Trazei dons e sacrifícios ao Senhor", mas vai mais longe
para que tenham compaixão dos ignorantes e dos que estão
fora do caminho.

Dr. Daniel Belnap:

00:47:51

Isso sugere, ali mesmo, que pelo menos para o escritor de
Hebreus, que uma das principais funções do sacerdócio e,
portanto, de chamar um sacerdote, um sumo sacerdote, nesse
caso, é demonstrar compaixão pelos ignorantes e pelos que
estão fora do caminho. E isso é toda uma outra discussão em si
mesma, com a qual vocês podem lidar quando entrarem no
Novo Testamento. Mas a idéia de que o sacerdócio tem uma
função de demonstrar compaixão por dois grupos particulares,
os ignorantes e os que estão fora do caminho, eu acho que é
reveladora. E esse elemento com o fora do caminho que me
lembra o conceito de sucção que se encontra no Livro de
Mórmon. É exatamente isso que se sucede. Aqueles que estão
fora do caminho.

Hank Smith:

00:48:30

O autor aqui está ligando isto ao mesmo pacto de Abraão, Isaac
e Jacob? Onde eles foram chamados da mesma maneira: "Vou
separar vocês para abençoar a terra".

Dr. Daniel Belnap:

00:48:39

É certamente possível. Você tem uma alusão a este conceito de
uma nação santa. E, no entanto, tendo dito que Abraão, Isaac e
Jacob não estão sendo mencionados explicitamente aqui de
forma alguma. Isso não significa que isto não seja uma conexão
de volta a ele, mas sugere que isto é, de certa forma, um novo
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elemento para estes convênios mais antigos. Há um novo foco,
uma nova perspectiva com um novo conjunto de pessoas. Eles
não são os patriarcas, eles são outro grupo de pessoas que
tiveram suas próprias experiências. Acho que isso se vincula de
fato. Mas o que você está prestes a ver, particularmente no
Levítico, o Levítico tem uma versão de lei deste código de lei
que estamos prestes a receber. E ele enfatiza sua importância
de serem santos. E o Deuteronômio vai se referir a eles como
um povo santo. Avançando a associação de Israel como santo
torna-se realmente significativo, e eu poderia estar errado ao
pensar no pacto Abraâmico, ele não é referido como santo.
Dr. Daniel Belnap:

00:49:36

Isso não significa que ele não era santo. Há claramente uma
distinção e uma separação, que é o que algumas pessoas
acreditam que santo significa, a palavra hebraica para santo
este kodesh, significa, em algum nível, separar. Que há um nível
de separação. E esse parece ser o caso aqui, haverá nações e
depois haverá uma nação santa. E essa nação santa tem uma
função diferente e um propósito diferente. Agora isso pode
levar a uma maior discussão sobre qual é a natureza da
santidade. E assim, embora eu tenha mencionado que apenas
diz separação, alguns bons estudiosos bíblicos notaram que o
conceito de santidade o carrega com um senso de totalidade ou
conclusão. Para completar ou terminar algo, para ser inteiro
como se sugerisse então que se Israel, eu vou pedir-lhe para ser
santo, eu realmente lhe peço para ser inteiro, completo.

Dr. Daniel Belnap:

00:50:23

E então você brinca ainda mais com isso, há duas formas
adjetival desta palavra sagrada, que é traduzida para a palavra
sagrada. E a distinção entre estes dois sugere um nível de
dinâmica ou um dinamismo que significa que coisas que são
como kadosh, Deus, o santo de Israel, são esperadas para tornar
as coisas sagradas, ao contrário das coisas que são kodash, que
são sagradas. Elas são sagradas, são separadas, mas são
sagradas. Isto se torna uma grande coisa quando se entra, por
exemplo, no Levítico 19, que diz ser santo, assim como eu sou
santo.

Dr. Daniel Belnap:

00:50:57

Então agora a questão é qual forma adjetival está sendo
expressa? E o que diz isso? Se diz kodash, então Ele está
simplesmente dizendo, eu quero que você seja santo, separado,
sagrado, mesmo como eu sou. Mas se Ele está usando kadosh,
então Ele tem uma nuance um pouco diferente disto. Eu quero
que você não só seja santo, mas quero que você torne as coisas
sagradas, assim como eu sou santo. E esse elemento dinâmico
está ligado a tudo isso, penso eu. Agora, neste caso, vai ser
kodash porque é um adjetivo perfeito para o substantivo, uma
nação. Mas quando Ele realmente ordena que Israel seja santo,
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vai ser kadosh. Ele espera que Israel faça as coisas inteiras, faça
as coisas completas, faça as coisas acabadas. Amarrar tudo
junto é o que as ordenanças freqüentemente fazem. As
ordenanças nos ajudam a ficar inteiros, completos e acabados.
Hank Smith:

00:51:47

Voltando aos seus atos de ratificação, será que a portaria é mais
ou menos a mesma idéia?

Dr. Daniel Belnap:

00:51:53

Bem, ordenança é uma palavra inglesa, que é agradável e vaga.
Nisto, pode representar comportamento ritual e também pode
representar precedentes legais.

Hank Smith:

00:52:03

Certo. Isso vai dizer que é agradável e vago. Você pode obtê-lo
na igreja. Você pode fazer isso na cidade, no prédio do condado,
na portaria.

Dr. Daniel Belnap:

00:52:12

É exatamente isso.

Hank Smith:

00:52:13

O simpático e vago. Esse poderia ser meu título de
autobiografia. Agradável e vago.

Dr. Daniel Belnap:

00:52:19

Bom e vago.

Hank Smith:

00:52:21

Vejo aqui, o Senhor dizendo que eu gostaria de fazer isto. Eu
gosto que Moisés pergunte ao povo, há uma agência lá. "Você
quer fazer isto?" "Sim, nós queremos". "Está bem. Vamos..."
Agora, como eles vão ratificar?

Dr. Daniel Belnap:

00:52:33

Certo. É onde ele começa a pegar aqui no versículo 10. Moisés
volta a subir e diz: "O povo concordou". Fizemos nosso
juramento. Você disse o que faria. Nós dissemos o que
faríamos. Assim começa a ratificação e o Senhor diz a Moisés:
"Ide ao povo e santificai-os hoje e amanhã, e deixai-os lavar
suas roupas". E estejam prontos contra o terceiro dia". Pelo
terceiro dia, o Senhor descerá aos olhos de todo o povo no
Monte Sinai". Portanto, o que está sendo dito a ele é que todos
concordamos. Agora vamos selar o acordo. Vou descer dentro
de três dias. Se vou fazer de vocês um reino de sacerdotes,
então provavelmente devemos nos encontrar. E por isso vou
descer em três dias e vou fazê-lo à vista de todo o povo. Todas
as pessoas devem poder me ver. E isso é o que vamos fazer.
Essa é a nossa reunião.

Hank Smith:

00:53:24

E qual é a idéia de lavar suas roupas? Qual é a idéia de lavar
você mesmo?
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Dr. Daniel Belnap:

00:53:29

Bem, eu acho que todos sabem que você tem que estar limpo
na presença de Deus. Ele não gosta de roupas sujas. Não, eu
só... Na verdade, acho que Ele não se importa muito com o
estado das roupas em si, mas isso representará seu estado
espiritual. O que Ele está dizendo a Israel Ele diz: "Você tem três
dias para se preparar porque eu vou descer". E quando eu
estiver descendo, espero vê-lo". Portanto, está sendo
representado nisto. Acho que o Senhor não terá realmente um
grande problema se alguém tiver roupas sujas ou bainhas
arranhadas, mas representará seu estado espiritual.
Representa, de fato, seu estado espiritual.

Hank Smith:

00:54:04

Muito parecido com o fermento ázimo em sua casa. Ele
provavelmente não está muito preocupado com a quantidade
de levedura que você tem em sua casa, mas ele está
preocupado com a quantidade de corrupção que você tem em
sua vida.

Dr. Daniel Belnap:

00:54:13

É o princípio que está em jogo aqui. E então, no versículo 12,
agora, enquanto isso, estabeleça esta fronteira ao redor da base
do Monte Sinai para que ninguém venha aqui acima
despreparado e me veja no topo do Sinai.

Hank Smith:

00:54:26

Eu gosto disso. Colocar um limite. Há uma mesa de
recomendação de templo, bem na base do Sinai.

Dr. Daniel Belnap:

00:54:33

E depois 14. E assim Moisés vai ao chão. Ele diz ao povo para
santificar e se preparar para o terceiro dia. E no versículo 16, há
o terceiro dia. E você tem todo o fenômeno meteorológico que
está associado à presença de Deus. Quando você tem uma
teofania, isto é o que você vai ter. Há trovões, há relâmpagos,
há nuvens. A voz da trombeta. Esta é uma verdadeira teofania
soprada, cheia, que está acontecendo no Monte Sinai.

Hank Smith:

00:55:01

Isto é ótimo.

Dr. Daniel Belnap:

00:55:02

Agora o que acontece a seguir é onde isto se torna um pouco
complicado. E este é um lugar onde os estudiosos apontam que
as coisas ficam um pouco inesperadas. Porque o que acontece é
que Moisés traz todas as pessoas para fora do acampamento e
elas ficam na parte inferior da montanha e o Monte Sinai é, o
Senhor está lá Ele desceu até o topo da montanha. E você
recebe o versículo 20, de onde, do alto do Sinai, Moisés é
chamado de novo para o topo da montanha. O Senhor chama
Moisés para subir lá em cima. E então você recebe o versículo
21. E o Senhor disse a Moisés: "Descei, acusai o povo, para que
não se arrebente sob o olhar do Senhor, e muitos deles
pereçam". O conjunto de instruções é basicamente, você tem
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que ter certeza de que o limite está no lugar porque eu não
quero que as pessoas venham até aqui para me ver.
Dr. Daniel Belnap:

00:55:48

Agora, isto é complicado porque lá atrás, no versículo 11,
sugere que ver Deus foi de fato, o propósito pretendido para a
visita deste dia. Que isto era exatamente o que deveria ter
acontecido. E, no entanto, agora quando isso acontece, o
Senhor está pensando: "Oh, estabeleça esse limite. Eu não
quero que ninguém venha aqui para me ver". E por mais difícil
que pareça no versículo 21, faz parecer que a razão pela qual
eles não estão se encontrando é por causa do próprio Deus. Em
outras palavras, "Desça, carregue as pessoas para que elas não
se separem". Parece que as pessoas estão no limite e querem
fazer o quê?

Hank Smith:

00:56:22

Eles querem subir.

Dr. Daniel Belnap:

00:56:23

Eles querem subir. Eles querem fazer isso. E o Senhor diz: "Não,
não, não". Eu estou rescindindo minha oferta. Não vamos fazer
isso hoje".

Hank Smith:

00:56:31

Isso é inesperado. Sim.

Dr. Daniel Belnap:

00:56:33

É inesperado. E quando você olhar para elementos anteriores
no livro do Êxodo, tudo tem levado a Israel vai ter este
relacionamento com Deus. Israel vai fazer estas coisas. Israel vai
fazer isso, até o evento acontecer e, de repente, Israel não tem
permissão para isso. E isso é complicado. É o que eu digo, fica
complicado no texto. Porque não é o que você esperaria. Não é
o que o texto está preparando. E por isso temos um pouco de
desarticulação. Se isso faz algum sentido. Só que está
desconectado, não parece certo. E é aí que entra em jogo o
capítulo 20. Agora eu sei que a primeira parte dele trata dos 10
mandamentos. Mas se você pegar a narrativa no versículo 18,
os primeiros 17 versículos ou mais lidam com os 10
mandamentos.

Dr. Daniel Belnap:

00:57:16

Mas se você pegar a narrativa novamente no versículo 18, aqui
está o que temos. E todas as pessoas viram os trovões e os
relâmpagos, o barulho da trombeta e a fumaça da montanha e,
quando as pessoas viram, removeram e se afastaram. O que
você tem agora são duas versões diferentes de um mesmo
evento. Na primeira, parece que é o Senhor dizendo: "Sim, não
vou deixar você vir até aqui e me ver". Mas agora temos o
Êxodo 20, não é o Senhor que está impedindo que as pessoas O
vejam, é o quê? São as próprias pessoas. Eles viram isso e se
afastaram e se afastaram muito.
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Hank Smith:

00:57:53

O Senhor, no versículo 21 do Êxodo 19, diz: "Para que não
pereçam". Dizem algo muito semelhante no próximo em 20:
"Não queremos ir lá em cima para não morrermos".

Dr. Daniel Belnap:

00:58:03

É exatamente isso. E você pode ver isso no versículo 19. E
disseram a Moisés: "Fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus
não fale conosco, para que não morramos". Então você tem
duas versões diferentes, as mesmas coisas acontecendo, o que
significa que, neste dia, esperava-se que Israel visse Deus, mas
não viu Deus. O capítulo 19 sugere que talvez seja porque, por
qualquer razão, Deus não estava sentindo isso naquele dia. E
então você recebe o capítulo 20, que é como, não, o próprio
povo se retirou. Moisés prossegue, versículo 20: "Não temais
porque Deus veio para provar-vos e que Seu temor pode estar
diante de vossos rostos". E o povo ficou distante e Moisés se
aproximou da escuridão espessa onde Deus estava. Neste
evento crucial, este pacto, que deveria ser ratificado pelo povo
tornando-se um reino de sacerdotes, aparentemente entrando
na presença do próprio Deus, isso não aconteceu.

Dr. Daniel Belnap:

00:58:56

Isso não aconteceu. E é aí que este evento se torna agora este,
por falta de um termo melhor, uma lição ao longo de qualquer
escritura que lide com Israel. Mais uma vez, será aludido em
Deuteronômio 5 e Deuteronômio 10. Curiosamente, a partir
dessas perspectivas, eles não vão pegar a versão do capítulo 19
da história. Eles vão pegar a versão do Êxodo 20 da história. Que
foram as pessoas que removeram. Foram as pessoas que
disseram: "Não queremos ouvir", as pessoas que fizeram estas
coisas.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:23

E é neste ponto que o Livro de Mórmon se torna valioso para
nós. Porque em Jacó 1:7, Jacó descreve o trabalho que ele e os
outros líderes espirituais estavam fazendo. E esta é a maneira
como ele o descreve. Ele diz, por isso trabalhamos
diligentemente entre nosso povo para convencê-lo a vir a Cristo
e participar da bondade de Deus para que não entrem em Seu
descanso, para que Ele não jure por nenhum meio em Sua ira
que não entrem. Como nos dias da provocação, nos dias da
tentação, enquanto os filhos de Israel estavam no deserto.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:53

Bem, ele usou aqui duas frases que, embora não apareçam no
Êxodo 19 e Êxodo 20, serão na verdade aludidas em outro lugar
do Antigo Testamento, o Salmo 95 em particular. E é este
conceito de entrar no descanso de Deus e provocar o Senhor, a
provocação. Agora a verdade é que Israel provoca o Senhor em
todo o lugar nestas histórias. Você tem as águas do Meribah,
que são aludidas, você tem a história do bezerro de ouro. Você
tem a história das codornizes, você tem Korah, você tem todas
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estas narrativas que passarão pelo resto do Êxodo, por
Números de onde claramente provocam o Senhor. E por como
pegar um pau e apenas cutucar aquele urso. Mas a última
provocação, parece ser aqui Êxodo 19 e 20. E você pode
realmente ver isso melhor através das escrituras de
restauração.
Dr. Daniel Belnap:

01:00:43

Ou seja, se você se voltar para Doutrina e Convênios 84
começando, sim, de 19 a 24. Vai montar isto. Ele está falando
sobre o sacerdócio e sobre as chaves dos mistérios do reino, até
mesmo a chave do conhecimento de Deus. E ressalta
novamente que nas ordenanças, tanto nas leis como no ritual
que associamos ao sacerdócio. E sem as ordenanças e sem a
autoridade do sacerdócio, o poder da piedade não se manifesta
aos homens na carne. Pois sem isso, nenhum homem pode ver
a face de Deus, mesmo o pai, e viver. Assim, José está
explicando, ou pelo menos o Senhor está explicando a José
como o sacerdócio é necessário para que esta incrível
experiência possa ver a face de Deus. Agora, versículo 23, este
Moisés ensinou claramente aos filhos de Israel no deserto e
procurou diligentemente santificar seu povo para que eles
pudessem contemplar a face de Deus.

Dr. Daniel Belnap:

01:01:37

Isto parece ser uma ilusão direta de volta ao Êxodo 19. Que ele
fez tudo o que podia para santificar seu povo para contemplar a
face de Deus, mas eles endureceram seus corações e não
puderam suportar Sua presença. É exatamente isso que o Êxodo
20 descreve. Que eles endureceram seus corações e não
puderam suportar. Eles não entraram em Sua presença. E,
portanto, o Senhor em Sua ira por Sua ira se acendeu contra
eles e jurou que não deveriam entrar em Seu descanso
enquanto estivessem no deserto. Que o descanso é a plenitude
de Sua glória. Isto é, eles poderiam ter estado na presença de
Deus e não o fizeram. E, portanto, Ele jurou, enquanto
estiverem no deserto, que isso não vai acontecer. Este evento
onde Israel entra em um relacionamento de pacto com Deus do
qual o elemento culminante deveria ter sido uma experiência
onde eles entram na presença de Deus e não o fizeram. E esta
parece ser a última provocação.

Hank Smith:

01:02:31

E por que você sente que isso está na história da origem? Será
porque mais tarde eles vão fazer isso tantas vezes que vai ser
um padrão de Deus quer isso, você concorda, e então você não
cumpre com sua obrigação? Esse é um padrão em minha vida.

Dr. Daniel Belnap:

01:02:49

Acho que, em última análise, é porque esta é uma experiência
que deveria estar acontecendo. Isto é, se você é Israel, isto é o
que o fará separado e distinto, você tem a oportunidade de
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entrar na presença do Senhor. Hebreus capítulo quatro e
versículo seis, mas como Cristo como filho sobre Sua própria
casa, cuja casa somos nós, se mantivermos firme a confiança e a
alegria da esperança até o fim, portanto, como diz o Espírito
Santo hoje, se ouvirdes Sua voz não endurecerão vossos
corações como na provocação, no dia da tentação no deserto.
Este é o Salmo 95, e então ele diz: "Quando seus pais me
tentaram, me provaram e viram minhas obras 40 anos, por isso
fiquei triste com aquela geração e disse, eles sempre
endureceram seu coração e não conheceram meus caminhos".
Dr. Daniel Belnap:

01:03:29

Por isso jurei em minha ira que eles não entrarão no meu
descanso". Agora, se você for ao capítulo quatro, eis como ele
começa. Temamos, portanto, que uma promessa que nos seja
deixada de entrar no Seu descanso pareça faltar a qualquer um
de vocês. O escritor aqui está dizendo que havia um
entendimento cristão primitivo dentro da igreja no início do
cristianismo de que esta promessa também se aplicava a eles.
Há uma promessa de que se vocês fizerem estas coisas, poderão
entrar em Seu descanso, na plenitude de Sua glória. Esta é uma
promessa que define, creio que Israel, independentemente da
dispensação em que você esteja, independentemente das
diferenças de experiência, esta é uma promessa que é dada a
Israel, que eu espero que você seja um reino de sacerdotes,
uma nação santa. E em virtude disso, vamos ter que nos
encontrar.

Hank Smith:

01:04:18

Sim. E ainda assim, muitos de nós ficamos aquém disso, é tão
humano. É Deus que quer isto, eu quero isto. E quando se trata
do momento de escolher, eu fico aquém do esperado.

Dr. Daniel Belnap:

01:04:32

Não sei por que Israel, parte disso poderia ter sido porque eles
olharam para isso e disseram: "Não há como eu estar pronto em
três dias". Por isso, voltamos a este conceito de fé. Eu sempre
me pergunto sobre isso. Se me dissessem que o Senhor vem em
três dias e que eu precisava encontrá-lo em três dias, e aqui
está o que preciso fazer para estar pronto. Será que lavar
minhas roupas me deixaria pronto em três dias? Se eu acho que
conseguiria fazê-lo? E ainda assim minha resposta a isso é: se o
Senhor lhe diz que três dias é suficiente, então deve ser o
suficiente.

Hank Smith:

01:05:03

Então eles não acreditam Nele?

Dr. Daniel Belnap:

01:05:05

Sim. Em algum nível, eles não confiam nesse aspecto. O capítulo
quatro de Hebreus prossegue com isto ao final, falando de
Cristo e do que Ele tornou possível. E depois descreve, uma
experiência, versículo 16, "Subamos, portanto, ousadamente
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sob o trono da graça". Agora isso exige que compreendamos um
pouco sobre o templo e não sobre o tabernáculo. Mas se o
trono da graça é o trono de Deus, então ele está dentro do
santo dos santos. E a mesma idéia é repetida a propósito, em
Hebreus 10, que a descreve desta maneira. "Este é um novo
pacto que vou colocar neles". Este é o capítulo 10, versículo 16.
"Colocarei minhas leis em seus corações e em suas mentes as
escreverei e seus pecados e iniqüidades não mais me
lembrarei". Agora, onde há remissão destes, não há mais oferta
pelo pecado, tendo, portanto, a ousadia dos irmãos de entrar
no mais santo, pelo sangue de Jesus.
Dr. Daniel Belnap:

01:05:52

Estes dois capítulos, falam sobre a capacidade de entrar no mais
santo dos lugares ou de se aproximar do trono de Deus. O que
me impressiona não é apenas sugerir que a expiação de Cristo
nos torna possível entrar na presença de Deus, literalmente
entrar na presença de Deus, mas em ambos os versículos, fala
sobre a capacidade de fazê-lo com ousadia. Há aqui um
entendimento de que a expiação também de Cristo nos torna
possível sermos ousados na presença de Deus. E não creio que
isso signifique desrespeito, e não significa irreverente, mas
significa... Bem, significa com o que quer que seja que você vai
definir ousadia. Confiança, certeza? Estas são as coisas que
Israel poderia ter entrado na presença de Deus e ainda não o
fez.

John Bytheway:

01:06:36

Alma dá um contraste tão incrível em Alma cinco: "Quando você
é trazido a estar diante de Deus, você pode olhar para cima? Ele
não diz: "Você está limpo? Ou você está preparado? Ele apenas
diz: "Você pode olhar para cima?". E Alma 12:14, eu acho que
primeiro é Alma 5:14 ou algo assim, mas Alma 12:14, você não
se atreverá a olhar para cima. Você ficará feliz em comandar as
rochas e as montanhas a cair sobre você para escondê-lo de Sua
presença se você não estiver preparado. Mas a idéia de você
poder olhar para cima? Lembra-me também, de Enos que diz,
então eu verei Seu rosto com prazer. E talvez seja isso também
o que significa essa ousadia. Porque eu me perguntei, o que isso
significa com ousadia? Significa apenas, que você está confiante
na Expiação? Você está confiante de que está preparado por
causa do que o Salvador fez por você?

Dr. Daniel Belnap:

01:07:27

Joseph F. Smith conta a história de um sonho que ele teve. E
para aqueles de vocês que estudaram a vida de Joseph F. Smith,
essa missão no Havaí era complicada. Isso foi difícil, muito
difícil.

John Bytheway:

01:07:35

Ele tinha 15 anos de idade. Ele não tinha?
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Dr. Daniel Belnap:

01:07:37

15 anos de idade.

John Bytheway:

01:07:39

Sim.

Dr. Daniel Belnap:

01:07:39

Você o leu, ele se sentiu muito isolado, muito sozinho, muito
esquecido.

John Bytheway:

01:07:43

Ele estava doente quando lá chegou.

Dr. Daniel Belnap:

01:07:44

Ele estava doente. Ele tem este sonho no qual ele vai ao templo.
E é um sonho muito famoso, todos nós o conhecemos. Mas
para mim, é um grande exemplo desta ousadia. E não consegue
encontrar sua roupa do templo, finalmente a encontra, corre
para o templo. Aí está o seu quê, tio? Joseph Smith olhando
para ele, desaprovando. "Oh, você está atrasado, Joseph". E sua
resposta é: "Sim, mas eu estou limpo". E simplesmente passa
por ele. Isso é que é ousadia. Ele sabe que o lugar dele é lá. Ele
sabe que merece estar lá e assim ele está. E então esta idéia de
ousadia, acho que John, você trouxe à tona a Alma 5. Uma das
coisas intrigantes sobre isso é, é claro, o malvado, certo? Mas
Alma realmente descreveu anteriormente nos versos que, você
olha para frente com um olho de fé? Você vê sua mortalidade
se colocando na imortalidade?

Dr. Daniel Belnap:

01:08:35

Você vê a sua corrupção se baseando na incorrupção? Podem
imaginar para vocês mesmos, o Deus dizendo: "Entrai em vós
abençoados". E eu sei que ele está falando aos ímpios: "Ou
vocês acham que vão poder mentir a Deus?" Mas eu acho que
essas outras perguntas são intrigantes, porque eu acho que elas
se prendem a essa ousadia, que é, pensamos nisso com
freqüência? Será que pensamos sobre o que é estar na presença
de Deus? Será que imaginamos como é a vida eterna? Se esses
versos sustentam a verdadeira Alma acaba de sugerir que, por
mais estranho que pareça, a imaginação tem um papel
fundamental na expressão da fé. Olhar para frente com um olho
de fé e ver algo que ainda não foi, mas que será. Você o
imagina? Você imagina o que é estar na presença de Deus?

Dr. Daniel Belnap:

01:09:22

Você o imagina? Exploramos os contornos do que significa ter
vida eterna? E me parece que esse longo prazo, essa capacidade
de não apenas olhar para cima, mas como Peter vai chamar, ver
de longe. Torna-se absolutamente essencial para a
sobrevivência. E em um dia e em uma idade, particularmente
agora, e isto sou eu entrando um pouco no meu sabonete, mas
em um dia e em uma idade em que tanta informação está
voando tão rápido, tantas vezes, que até certo ponto, há um
elemento de onde estamos constantemente reagindo à
barragem de inspiração que está entrando. É uma reação
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constante. Não temos escolha, a não ser lidar com o que está
sempre piscando diante de nossos olhos. E ainda assim, para ver
de longe significa que você tem que se levantar disso, levantar
seu olhar disso e ver uma perspectiva longa.
Dr. Daniel Belnap:

01:10:11

Em minha classe Pearl of Great Price, falo sobre a importância
da visão de escala e reconheço que uma das coisas que quando
os profetas têm visões é mais freqüentemente não lhes é
mostrada a escala e a imensidão deste trabalho. É cósmico no
escopo. Moisés vê a terra e todos os habitantes da terra e cada
partícula da terra. E Enoque vê milhões de terras como esta. E
Abraão tem a obra de Deus expandida diante de seus olhos, e
João e todos esses indivíduos têm essa expansão da visão, não
apenas a visão em si, mas uma expansão de uma compreensão
do cosmo e da obra de Deus dentro dessa enorme escala
cósmica. E eu acho que há uma importância de ver de longe.

Hank Smith:

01:10:56

Dizem que o homem não é nada, o que eu acho que eu nunca
suponho que esta idéia de que estou vendo a vida em sua
perspectiva correta. Em vez de como nela com informações
voando ao meu redor, eu estou vendo, oh, estou vendo um
pouco do ponto de vista de Deus.

Dr. Daniel Belnap:

01:11:11

Certo. Certo. E essa experiência que os israelitas estavam
destinados a ter, acho que está ligada a isso. Por que eles não
estavam prontos em três dias? Não sei, mas isso me faz pensar
que eles estavam concentrados em três dias a mais do que o
horizonte. Eles não viam de longe.

Hank Smith:

01:11:25

E se minhas roupas não estiverem limpas o suficiente? Sim.

Dr. Daniel Belnap:

01:11:28

E talvez parte disso seja o fato de não acreditarmos que esse
seja um evento que realmente possa acontecer. Acho que não
pensamos o suficiente sobre entrar na presença de Deus e
como isso é. E ainda assim a Doutrina e os Convênios estão
cheios disso. E o Livro de Mórmon tem narrativa após narrativa
das pessoas que o fazem, e o Novo Testamento fala sobre isso.
Há uma promessa. Há uma promessa que é dada de que isto
pode acontecer para que você possa abençoar toda a
humanidade. Espera-se que você seja um reino de sacerdotes
para abençoar a todos. E assim, sim, a história não é negativa
para Israel naquela época para aqueles 40 anos, mas expõe uma
experiência que se espera que qualquer israelita tenha em
qualquer dispensação. Na verdade, já citei o suficiente de
hebreus, mas há mais um, você chega a Hebreus capítulo 12 e
recebe o versículo 18.
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Dr. Daniel Belnap:

01:12:18

E isto é o que diz: "Porque não chegastes ao monte que se
podia tocar, que ardia em fogo, nem à escuridão, nem à
escuridão, nem à tempestade, nem ao som de trombeta, nem à
voz das palavras", esta é a nossa ilusão de volta ao Êxodo 19,
não é mesmo? Êxodo 19:20. E diz: "Não se supõe que vocês
tenham essa experiência", versículo 20, "pois eles não poderiam
suportar o que foi ordenado. E a visão foi tão terrível que
Moisés disse: "Eu temo e tremo muito". Ele diz: "Essa não é a
experiência que estamos destinados a ter. Versículo 22: "Mas
estais chegando ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a
Jerusalém celeste, e a uma multidão de anjos, à assembléia
geral e à igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a
Deus juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos
aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao
sangue de aspersão que fala coisas melhores do que o de Abel.

Dr. Daniel Belnap:

01:13:02

Veja que você não recuse aquele que fala. Vede que não
recuseis aquele que fala". Esta é a experiência que Israel
poderia ter tido e não teve. Esta é a experiência que o escritor
de Hebreus está dizendo que os cristãos deveriam ter, quer
tivessem ou não tido, é outra história. E o que posso lhes dizer é
que em 1832, na grande visão que Joseph Smith tem dos três
graus de glória, estes versos são aludidos neles. E aparecem
então em uma série de ensinamentos de Joseph, daqui até o
final de sua vida. Ele está constantemente aludindo a eles. Em
1842, quero dizer, em setembro e outubro, escrevendo para o
Times and Seasons, Evening and Morning Star, não consigo
lembrar qual é o periódico, mas ele fala sobre esta experiência e
diz: "Nós deveríamos estar tendo isto". Isto é o que os santos
deveriam estar fazendo".

Dr. Daniel Belnap:

01:13:55

Esta é uma experiência. E já que estou brincando com isso, aqui
está a seção 107. Isto está em nossa Doutrina e Convênios
falando sobre os poderes do sacerdócio. Você recebe o
versículo 18, que diz que o poder e a autoridade do Sacerdócio
superior ou Melquisedeque é possuir as chaves de todas as
bênçãos espirituais da igreja. É então seguido por um versículo
que parece refletir as bênçãos, as bênçãos espirituais da igreja.
Ter o privilégio de receber os mistérios do reino dos céus, ter os
céus abertos para eles, comungar com a assembléia geral e a
igreja dos primogênitos, e desfrutar da comunhão e presença
de Deus, o pai e Jesus, o mediador do pacto.

Dr. Daniel Belnap:

01:14:31

Agora eu acho que não falamos o suficiente sobre isto e ainda
assim é direto, estas são as bênçãos espirituais que a igreja tem
disponíveis. E por isso volto à pergunta que fiz: com que
freqüência pensamos sobre isso? Será que levamos isto a sério?
Pensamos que são apenas para um certo grupo seleto de
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pessoas? Ou são bênçãos que estão disponíveis para qualquer
pessoa em virtude do Sacerdócio de Melquisedeque? E o que
significa se elas estão disponíveis para todos?
Hank Smith:

01:15:01

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

Por que você acha que Dan, 19 diz que o Senhor os recusou, 20
diz que o povo recusou o Senhor. O que aconteceu lá?

Dr. Daniel Belnap:

00:00:14

Esta é provavelmente a minha opinião mais do que qualquer
outra. É engraçado, quando você lê comentários sobre esta
passagem, alguns estudiosos bíblicos dizem que é claramente
confuso, mas ver Deus, isso não é real. Portanto, não pode ter
sido disso que se trata. Mesmo se eu fosse um descrente, acho
que diria isto. Eu diria que tudo bem, se acredito ou não, não
importa. O texto sugere que isso pode acontecer. Conjecturas
completas, então você tem que aceitar o que vale. Mas
acontece que eu acho que um desses grupos mais tarde
entendeu que a culpa é de Israel por não encontrar Deus, e não
gosta dessa história.

Hank Smith:

00:00:51

Então eles, como eles colocaram nesta parte de... O Senhor não
os deixou.

Dr. Daniel Belnap:

00:00:55

Sim. É a mesma coisa na história da enchente, você tem duas
versões diferentes lá. Todos os animais vão na Arca, dois a dois,
macho e fêmea, incluindo galinha do ar, dois a dois. Isso é
Gênesis cinco. E então o Gênesis seis abre, diz que todos os
animais foram na Arca dois a dois, macho e fêmea. Com
exceção dos animais limpos, eles foram sete por sete. Ah, e
pássaros, também foram sete a sete. Então você é como, qual
deles é? E nesse caso, você pode dar um palpite sobre quais
animais mais velhos, limpos e impuros não existiam nos dias de
Noé. Então, você tem alguém escrevendo do...

John Bytheway:

00:01:29

Do ponto de vista da Lei de Moisés, eles estão escrevendo...

Dr. Daniel Belnap:

00:01:32

Exatamente.

John Bytheway:

00:01:33

Interessante.
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Dr. Daniel Belnap:

00:01:33

Então, eles estão tentando validar a Lei de Moisés, e torná-la
mais antiga do que parece, e a jogam de volta então para a
história de Noé.

Hank Smith:

00:01:40

Eu gostaria de dar corpo a esta idéia do que você faz quando
fica aquém das expectativas? Porque posso ouvir muitas
pessoas dizerem: "Sou eu". Deus diz: "Vamos fazer isto, e eu
digo: vamos fazer isto, e então eu recuo e não consigo passar".
Quando você diz "provoque o Senhor", podemos dizer... Eu não
sei, não quero que um ouvinte diga: "Deus está bravo comigo".
Mas esta idéia de, oh, o que você poderia ter tido se você
apenas acreditasse, certo? Você poderia ter essas experiências
supernas.

John Bytheway:

00:02:12

Talvez a palavra seja recusada. Você recusou o Senhor. Você:
"Não, eu não poderia fazer isso".

Dr. Daniel Belnap:

00:02:19

Bem, acho que a seção 84 ajuda nesse sentido: "Eles
endureceram seus corações e não puderam entrar em Sua
presença". Fico sempre impressionado com isso. Isso não
significa que eles não tenham a capacidade de entrar na
presença de Deus, mas é frustrado por isso. E eles endurecem
seus corações, é uma escolha, eles escolheram não o fazer. E as
escolhas têm conseqüências. Citamos uma boa quantidade de
Elder Bednar. Ele não é o único a ter feito isso, ele é apenas o
último de que me lembro. Ele tem uma espécie de ditado
popular que diz: "Quando você pega uma ponta do bastão, você
pegou a outra". Portanto, o que eu acho intrigante sobre isso
em termos de compreensão da agência, é que existe uma
responsabilidade, uma agência, não apenas em termos de
poder escolher, mas finalmente escolher a conseqüência. Você
tem que estar ciente das conseqüências do comportamento.

Dr. Daniel Belnap:

00:03:01

E de fato, quando você olha as narrativas na Bíblia, na maioria
das vezes o Senhor lhe diz as conseqüências de um conjunto de
comportamentos, e lhe permite escolher. Se é a história de
Caim e Abel, se é a história de Adão e Eva, se é a história no
caso de Israel, há conseqüências que são explicadas. E se você
decidir não dar ouvidos à Sua vontade, essas conseqüências se
manifestam.

Dr. Daniel Belnap:

00:03:23

Dito isto, o que eu penso é intrigante aqui sobre a provocação
de Israel, porque eu acho que esta é a provocação. Este é o
evento em que eles provocam o Senhor em última instância.
Será que eles vão provocá-Lo mais? Sim, você gostaria que não
fossem, mas vão fazê-lo. Portanto, eles não podem entrar na
presença de Deus ou ter esta experiência neste momento. Mas
quando você olha para eles, isso não significa que eles nunca
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entrarão em Seu descanso. Eles simplesmente não vão entrar
em Seu descanso por um período de tempo. Eles vão ter que
trabalhar através das conseqüências deste comportamento.
Dr. Daniel Belnap:

00:03:57

E o que é intrigante é que os acontecimentos deste dia seguem
até o final do Êxodo, de onde ele lhes dá um tabernáculo. E
quando você olha para o tabernáculo e sua função como
templo, este lugar onde a presença de Deus vai estar, há uma
sensação de, ok, então você não estava preparado para a
experiência, na verdade vou lhe dar uma série de coisas para
ajudá-lo a se preparar para ela. Falamos da Lei do Mosaico
como um castigo, e não há dúvida de que a forma como o
Êxodo é montado, é que a Lei do Mosaico vem como resultado
deste comportamento. Eles não estão escolhendo. Eles não são
capazes de entrar na presença de Deus. Eles não se tornam um
reino de sacerdotes. O sacerdócio é dado a uma determinada
família. E assim, chamamos de uma lei menor.

Dr. Daniel Belnap:

00:04:39

Mas acho que uma das formas que podemos enquadrá-la para
melhor compreendê-la é uma lei preparatória. Eles não estavam
prontos, por qualquer razão que não estivessem prontos. Suas
mentes não estavam no lugar certo, não estavam pensando no
quadro longo, não estavam vendo a visão longa, então Deus
lhes deu uma lei. Quando você lê a Lei de Moisés, a lei é grande
porque há um conjunto de ensinamentos morais e éticos que
são simplesmente verdadeiros, independentemente da
dispensação. E não me refiro apenas aos 10 Mandamentos, mas
à moral e à ética que estão por trás dos 10 Mandamentos, esses
se mantêm verdadeiros independentemente da dispensa. Essa
não é uma lei menor, é apenas a lei. Portanto, quando se trata
dos ensinamentos morais e éticos para Israel, estes não mudam
nenhum. Quando Cristo entra ali e lhes pergunta quais são os
dois grandes mandamentos? Amar ao Senhor teu Deus com
todo o teu coração, mente e força. E o segundo é semelhante a
ele: amar o próximo.

Dr. Daniel Belnap:

00:05:26

Essas estão diretamente fora da Lei de Moisés. Esta não é uma
lei menor a esse respeito, que rege os comportamentos de
interação diária ou de atividade diária. Acho que quando você
olha para eles, um dos principais objetivos era ajudar o povo a
ver e ver as coisas de uma maneira que permitisse esta
perspectiva cosmológica maior. O sacrifício de animais, que
certamente também não é exclusivo da Lei de Moisés, estava
sendo feito antes disso. Portanto, isso não é exclusivo, mas a
maneira como você se engajou nos diferentes tipos de
sacrifício, sim, isso o ajudou a estruturar e pensar em um nível
maior ou, levar a uma perspectiva maior das coisas. Algumas
das designações que surgem ajudam você a ser capaz de
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distinguir e diferenciar, e reconhecer sua responsabilidade de
ser sagrado, de ser santo, que é, em última instância, o que
tanto Deuteronômio como Levítico vão falar.
Dr. Daniel Belnap:

00:06:17

Então, eu não acho que isto seja uma sensação de nunca ter
feito isto, nunca entrar em seu descanso, isso significa que eu
nunca vou deixá-lo entrar em meu descanso. Enquanto isso,
temos que ensiná-lo a ver de maneira diferente. Por isso, vou
lhe dar algumas coisas. Vou lhe dar uma lei, que vai lhe ensinar
a pensar de forma diferente, a pensar as pessoas de forma
diferente. Quero que você, de fato, veja as pessoas do jeito que
eu as vejo. E vou lhe dar um tabernáculo, que espero lhe
ensinar como se ver como eu o vejo, pelas mesmas razões de
que falamos antes, com as ordenanças e os rituais que se
associam com o tabernáculo.

Hank Smith:

00:06:50

Seria justo dizer que o Senhor quase sabia que eles iriam falhar
desta primeira vez, mas Ele queria que eles vissem que eles
falharam, para que levassem o que vem a seguir um pouco mais
a sério? Porque você não quer falhar no futuro, eu não quero
que você falhe, então eu a modos que lhe armei uma cilada?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:10

Isto leva a uma pergunta que as pessoas têm, que é, pelo
menos os estudantes acabarão invariavelmente até este ponto,
que é: "Então como eu tenho agência se Deus sabe o que estou
fazendo"?

Hank Smith:

00:07:18

Deus sabia que eles iam cair, por que Ele os mandou fazer isso
em primeiro lugar, certo?

Dr. Daniel Belnap:

00:07:22

É exatamente isso. Então, estamos aqui confrontados com a
onisciência de Deus, contra a ignorância da humanidade. Eu não
tenho uma boa resposta. Exceto para dizer, o que eu digo aos
meus alunos, então um exemplo que eu lhes dou, eu digo: "Se
eu me levantasse no início do semestre e dissesse: 'Eu sei que
nota todos vocês estão recebendo', isso demonstraria minha
onisciência. Mas se eu não lhes disser qual é essa nota, então
sua agência ainda está intacta. Vocês sabem que eu sei qual
será a nota, mas não têm nenhuma idéia de qual será sua nota.

Dr. Daniel Belnap:

00:07:57

E assim, em virtude disso, se eu disser algo no sentido de: 'Eu
sei que nota você vai ter, e o que eu gostaria que você fizesse é
trabalhar nas seguintes coisas e fazer o seu melhor', então isso
mantém a esperança de que você vai ter um A na classe, certo?
Eu posso preparar, mesmo quando lhe digo que sei que nota
você vai ter, ainda não vou lhe dizer a nota. E ainda assim, posso
dar-lhe todas as instruções para conseguir um A. E como você
não sabe o que vai conseguir, vai trabalhar como se pudesse
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conseguir um A. Agora, eu limito sua agência se eu disser algo
no sentido de: "Eu sei que nota você vai conseguir na classe, e
Hank, você não vai conseguir mais do que um C menos".
Hank Smith:

00:08:30

Isso não vai acontecer.

Dr. Daniel Belnap:

00:08:31

Nesse momento, agora eu limitei sua agência e cruzei uma
linha. Mas desde que eu não lhe diga qual é a nota, então é com
você. E assim, se eu continuar brincando com esta analogia, e
eu disser: "Tudo bem, eu sei que nota você vai ter". E isto é o
que você precisa fazer para obter um A, e você entrega uma
tarefa e não é um A digno. E eu digo: "Digo-lhe o que vou fazer".
Vou lhe dar meu feedback e deixá-lo revisar essa tarefa". Note
que você ainda tem toda a agência, você ainda não sabe que
nota está recebendo, mas estou lhe dando a oportunidade de
revisá-la. Se você sabe ou não, depende totalmente de você". E
assim eu acho que às vezes, embora o Senhor seja onisciente,
Ele lhe diz que Ele sabe que nota você vai ter, mas isso não afeta
que nota você vai ter. Isso depende de você.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:18

E Ele coloca tudo no lugar para que você possa fazer isso, e eu
acho que Ele nos dá revisões o tempo todo. Ele nos dá feedback
o tempo todo, e nos dá, através da Expiação, a capacidade de
revisar. E assim, ao voltar à experiência de Israel, até certo
ponto é esta história muito trágica. Isto é o que eles poderiam
ter acontecido, mas não aconteceu. E ainda assim o resto da
narrativa é basicamente o Senhor dando revisões e dizendo:
"Tudo bem, aqui está sua chance de refazer. Você pode refazer
isto".

Hank Smith:

00:09:50

É uma história de redenção, mas começa apenas um pouco
trágica, um pouco triste. Você poderia ter tido isto, não teve.
Certo, vamos prepará-lo.

Dr. Daniel Belnap:

00:09:59

E é muito possível que os indivíduos tenham avançado, nós
simplesmente não sabemos.

Hank Smith:

00:10:06

Eu rio quando ouço você explicar 19 e 20, o Senhor estava
dentro, eles estavam dentro, e depois eles estavam fora. Essa é
a minha vida ali mesmo. Isso deve ser tão típico da experiência
de todos. O Senhor estava dentro, eu estava dentro, e eu fiquei
aquém. Fiquei assustado, voltei para trás.

John Bytheway:

00:10:25

Faz-me lembrar o livro de Steven Robinson, Believing Christ
(Acreditando em Cristo). Bem, você acredita nEle, mas muitos
de nós simplesmente não acreditam Nele. Foi por isso que ele o
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escreveu. Apenas acredite Nele, acredite que Ele pode fazer o
que Ele disse que pode fazer.
Dr. Daniel Belnap:

00:10:37

Voltamos a essa confiança. Jacob fala sobre isso no capítulo
quatro de Jacob. No versículo 11, ele diz: "Portanto, irmãos
amados reconciliem-se com Ele, Deus, pela expiação de Cristo,
Seu filho unigênito". E podeis obter uma ressurreição, segundo
o poder da ressurreição que está em Cristo e serdes
apresentados como as primícias de Cristo sob Deus". Tendo fé,
e obtendo uma boa esperança de glória nEle, antes que Ele se
manifeste na carne". Ele não está falando de ressurreição, ele
está falando de uma ressurreição em particular. Que graças a
Cristo é possível não só ser ressuscitado, mas obter uma
ressurreição e uma boa esperança. O que no Livro de Mórmon
está associado a uma promessa. Uma promessa de glória, uma
esperança de glória nEle, antes que Ele se manifeste em carne e
osso. Ele está falando em receber exaltação.

Dr. Daniel Belnap:

00:11:23

E depois o versículo 12. "Agora, amados, não vos admirais que
eu vos diga estas coisas, pois por que não falar da expiação de
Cristo e alcançar um perfeito conhecimento Dele, como
alcançar o conhecimento de uma ressurreição no mundo
vindouro"? Para Jacó, seu pensamento é a expiação de Cristo
torna possível a ressurreição, mas também a torna possível a
exaltação. Ele diz: por que não falar sobre isso ao mais alto
denominador comum? A ressurreição é legal, mas isto é mais
legal. Por que não falar sobre isso? O que é o pior que
acontece? O que é o pior que acontece? Parece uma espécie de
resposta indireta à sua pergunta, Hank, de: "Oh, eu não me
sinto digno, ou falhei quando faço estas coisas". E eu sou como
que, sim, e daí? Por que não pensar sobre isso? Por que ficar
preso às coisas que podem nos puxar para baixo, às coisas que
nos impedem de não estarmos prontos em três dias? Por que
não pensar sobre isso? E se isso acontecer, acontece.

Dr. Daniel Belnap:

00:12:25

Não sei como, se eu posso descrever melhor do que isso. O
mandamento de ser perfeito, que sempre tentamos nos
qualificar, e que sempre tentamos falar sobre: "Bem, Ele não
pode significar isto em termos de perfeição", e, "Ele não pode
significar aquilo". E eu entendo tudo isso, e sei o que a palavra
grega significa. E tendo dito isso, quanta fé isso deveria incutir
em um indivíduo para saber que Deus pensa que você pode
fazer isso? Por que Ele lhe daria o mandamento, se Ele não
achasse que você conseguiria? Portanto, acho que quando Deus
diz para ser perfeito, eu sou tipo, então é realizável, é exequível.
E como você quiser defini-lo, no final das contas, mesmo que
seja um processo ou nos tornemos perfeitos nisto, e então nos
tornamos perfeitos nisto, e nos tornamos perfeitos nisto, não
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fique consternado com a promessa em si. Deus não a daria, se
achasse que você não poderia realizá-la.
Hank Smith:

00:13:17

Apenas o fato de Ele lhe dizer que isso deve lhe dar muita
confiança em si mesmo.

Dr. Daniel Belnap:

00:13:21

Acho que ele lhe dá muito material mais tarde que diz: "Oh, seja
nesta vida ou na próxima vida, você resistirá até o fim". Não
estou particularmente preocupado, o quando, mas apenas saiba
que você pode ser". É essa confiança, você acha que pode
conseguir isso, você acha que pode se envolver com essas
pessoas? Você acha que pode ter esta experiência? Se isso
acontece ou não neste momento não é o ponto, mas você vê
isso? Você consegue vê-la? Você a imagina? E por que não falar
com um conhecimento perfeito de Cristo? Por que não? O que é
o pior que acontece?

Hank Smith:

00:13:52

Isto é simplesmente fantástico. 19 e 20, eu vejo totalmente
diferente. Lave suas roupas, três dias, venha até mim. Pronto,
aqui vamos nós. E depois não podem fazer isso. Eles
simplesmente ou não acreditam, o que quer que você tenha
dito, eles estão muito assustados. Eles ficam assim: "Moisés,
você vai, nós não podemos ir". Por que, no meio disto,
recebemos estes 10 Mandamentos? É só cair bem no meio.

Dr. Daniel Belnap:

00:14:15

Penso que parte disso, mais uma vez, é que você está lidando
com uma amálgama destas diferentes versões, diferentes
propósitos, diferentes contas. Um deles poderia ser
simplesmente o fato de que os 10 Mandamentos são universais.
Estes não fazem parte da Lei de Moisés, estes não são uma
punição dada a Israel. Isto é simplesmente a lei. Encontramos
concedido no Livro de Mórmon, eles estão citando os 10
Mandamentos, mas você recebe uma versão disto no Doctrine
& Covenants, você recebe Cristo reiterando a centralidade
destes mandamentos no Novo Testamento. E quando você olha
para os próprios mandamentos, você pode ver como eles se
dividem. Eles lidam com seu próprio relacionamento pessoal
com Deus, e depois lidam com seu relacionamento pessoal com
outros seres, outras pessoas.

Dr. Daniel Belnap:

00:14:56

Descrevo-o em termos de desenvolvimento espiritual, que
temos dois conjuntos primários de relações que estamos
desenvolvendo. Há esta relação vertical que temos com Deus
que é muito pessoal, muito privada. Ninguém mais tem esse
relacionamento, é só você e Deus, e isso tem que crescer e ficar
mais forte, e maior e mais alto. Mas, ao mesmo tempo em que
isso está acontecendo, isso tem que estar se expandindo para
fora quanto a quem é meu irmão, quem é meu vizinho. E se
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estas duas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo,
então a pessoa não está realmente experimentando um
crescimento espiritual. Portanto, quando você olha para os 10
Mandamentos, eles realmente governam ambos os conjuntos
de relacionamentos. O relacionamento que você tem com Deus,
o relacionamento que você tem com a comunidade maior da
humanidade. Seus vizinhos, sua família.
Hank Smith:

00:15:41

Sim. Assim, é que os cinco primeiros: "Não terás outros deuses
diante de mim, não farás nenhuma imagem esculpida, não
tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia
de sábado, para o santificar". O que eu perdi? Eu tinha quatro
lá. Talvez sejam quatro e depois seis.

Dr. Daniel Belnap:

00:15:59

Bem, é interessante. O do sábado, eu acho que é complicado.
Ou não é complicado, mas acho que é uma espécie de pivô,
simplesmente porque o Sábado é ambos. É um dia comum e um
dia para desenvolver seu relacionamento pessoal com o Senhor.
Portanto, você tem o sábado, mas depois há a honra de seu pai
e de sua mãe. Isto tem que lidar com a família. Não mate, não
cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não
cobice. Isto tem que lidar com a sua relação com seus
semelhantes.

Dr. Daniel Belnap:

00:16:24

Não temos nenhuma instrução sobre o porquê de estarmos
separados do resto da lei que vai ser dada no capítulo 20, a
partir do versículo 22. Mas nós temos a separação. E é sugerido
que os 10 Mandamentos podem ser distinguidos dos outros
elementos da lei. Esta não é a Lei Mosaico, estes são os 10
Mandamentos, eles governam o comportamento. E eles são
diretrizes e mandamentos a serem usados, independentemente
de qual dispensa. Portanto, é muito possível que as pessoas
olhem para isso e digam: "Bem, isto não faz parte da citação
sem citação, Lei de Moisés. É a lei, mas foi dada ao mesmo
tempo, como é dada a todos... Vamos simplesmente juntar
tudo".

Hank Smith:

00:17:02

Você quer apenas nos acompanhar através destes, e apenas
dizer: "Olhe, este é um aspecto diferente de seu
relacionamento com Deus que este oferece, este é um aspecto
diferente de seu relacionamento com outras pessoas que este
oferece"? Haveria um benefício de apenas caminhar através
delas? Você faz isso com seus alunos?

Dr. Daniel Belnap:

00:17:20

Certamente você pode. Se você passar pelas leis, elas não são
um processo passo a passo per se, mas levam a algumas
conclusões interessantes, particularmente quando você as
coloca no contexto de outro conjunto de escrituras. Não terás
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outros deuses diante de mim, curiosamente foi prefaciado pelo
versículo dois, diz: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da
terra do Egito". Portanto, temos aqui uma definição da
divindade por falta de um termo melhor, uma função da
divindade. Um Deus é aquele que vai entregar, para trazer à
tona. Até certo ponto, há aqui um elemento de parentesco que
está sendo sugerido entre Deus, Jeová, e Israel. Nomeadamente
que ele os tirou da escravidão, ele agiu como um redentor a
esse respeito, para seguir o entendimento do Antigo
Testamento sobre o Redentor.
Dr. Daniel Belnap:

00:18:06

E em virtude disso então: "Eu tenho sido seu Deus, isto é o que
os deuses fazem, e eu tenho sido seu Deus, então eu não quero
nenhum outro Deus diante de mim". Nós temos um
relacionamento, nós estabelecemos um relacionamento. Temos
um histórico de um relacionamento, então eu serei seu Deus".
Mas os outros elementos disto: "Não farás para ti nenhuma
imagem esculpida, ou qualquer semelhança de algo que está no
céu acima, ou que está na terra abaixo, ou que está nas águas
debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem os servirás.
Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento". Mas,
ao significar isso, Ele não é ciumento no sentido de que, mais
uma vez, ele tem alguma auto-estima frágil, mas, "levo minhas
responsabilidades muito a sério como um Deus". Este
relacionamento é um relacionamento real que você e eu
ratificamos, fizemos um juramento, estamos vinculados". E por
isso, vou levá-lo a sério. Espero que você também o faça".

Hank Smith:

00:18:57

Você acha que ele também está tentando corrigir um pouco
daquela cultura egípcia, que eles captaram ao longo dos
séculos? Isso foi algo que os egípcios fizeram?

Dr. Daniel Belnap:

00:19:07

Sabemos que sim, mas a antiga Mesopotâmia também, assim
como os hititas, assim como os cananeus, isto é exatamente o
que todos estão fazendo no Antigo Oriente Próximo. A idéia de
uma abordagem monoteísta ou henoteísta é um pouco única,
mas, novamente, não é como se os egípcios tivessem o mesmo
tipo de história que os israelitas acabaram de ter. Se existe um
relacionamento com Deus, e entregando pessoas e mudando-as
de lugar, não vemos isso descrito no Antigo Oriente Próximo
desta maneira. Esta é uma narrativa única de um grupo de
pessoas que tem esta relação com a divindade, e é uma relação
de pacto. Não é apenas "eu sou todo poderoso", é uma relação
de pacto. Há expectativas.

Dr. Daniel Belnap:

00:19:47

Isto está embutido em nossa doutrina, temos uma relação de
pacto com Deus. "Eu, o Senhor, estou vinculado quando você
faz o que eu digo". "Quando você não faz o que eu digo, eu não
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estou vinculado. É este pacto. Se você seguir sua parte do
acordo, eu seguirei minha parte do acordo. É assim que
funciona. E, a propósito, é isso que nos permite ter confiança
Nele, não é, em última análise? Isso porque Ele leva isso tão a
sério, porque define quem Ele é, em seu relacionamento, nós
confiamos nisso. É por isso que, de certa forma, a fé traz
consigo até mesmo uma compreensão econômica. Eu posso
confiar naquele comerciante porque sei que ele não trapaceia. E
assim, voltamos àquele comerciante. Agora, odeio dizer isso,
porque nosso relacionamento com Deus é um relacionamento
que muitas vezes descrevemos em termos de terminologia
familiar. A verdade é que as famílias também estão vinculadas
por um pacto. A genética é menos importante no conceito de
família, certamente no caso do Antigo Testamento, e no Novo.
A genética não é importante.
Dr. Daniel Belnap:

00:20:44

É a relação de pacto que existe entre os membros do... É a
relação de pacto que existe entre um pai e uma mãe, que em
última análise os define como pai e mãe. Abraão capítulo um,
versículo dois fala sobre como Abraão quer as bênçãos do pai e
o direito de administrar o mesmo. O que me intriga sobre isso, é
que se as bênçãos são as bênçãos dos pais, então os pais têm
essas bênçãos, e Abraão as quer, e o direito de administrá-las,
então é isso que faz dele um pai: o direito de administrar essas
bênçãos. Não é a genética. Então, quando falamos da
posteridade de Abraão, às vezes prestamos um mau serviço se
nos concentrarmos apenas na, sou eu a descendência literal de
Abraão? Isso não importa. Em última análise, é a relação do
pacto. Isaac não conseguiu o pacto porque seu pai era Abraão,
ele o conseguiu porque era um indivíduo justo e digno que veio
para o Senhor.

Dr. Daniel Belnap:

00:21:38

E este é o argumento que Cristo está apresentando no Novo
Testamento. Só porque vocês são os descendentes de Abraão,
não significa que o pacto seja seu. E assim, em última análise, é
esta relação do pacto que é enfatizada. São as relações do pacto
que existem entre nós e Deus. Podemos ser a descendência de
Deus, mas o que faz dele nosso pai é sua capacidade de nos
abençoar. E o que faz de nós filhos e filhas é a nossa escolha em
receber. Filho e filha é condicional. Podemos ser a
descendência, mas não somos necessariamente os filhos e filhas
de Deus. E quando você lê sobre a frase, ou lê que filhos de
Deus, ou filhos e filhas de Deus nas escrituras, ela é sempre
condicional.

John Bytheway:

00:22:14

Sim. Vocês terão o poder de se tornarem os filhos de Deus.
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Hank Smith:

00:22:17

Por que ele amarra isto a imagens esculpidas? Eu não sou uma
estátua?

Dr. Daniel Belnap:

00:22:22

Sim, eu não sou uma estátua. Eu sou um ser vivo. Há um
elemento que está por trás disso. E eu ainda não dei a conhecer
todos os aspectos disso, mas é intrigante para mim, por
exemplo, que em 3 Néfi capítulo 11, eles tenham uma
experiência. E é de fato, muito semelhante à experiência que
eles provavelmente deveriam estar tendo no Êxodo 19. Neste
caso, Cristo desce e eles têm a oportunidade de se encontrar
com Cristo. Agora, Ele é ressuscitado, e então o que eles fazem?
Eles sentem as impressões dos pregos em sua mão e empurram
suas mãos para o lado Dele. Estas são intrusivas. Mas além
disso, o que é intrigante é que Ele diz: "E vocês farão estas
coisas para que possam saber que eu sou o Deus de Israel, e o
Deus de toda a terra". O que me impressiona sobre isso, é que
de alguma forma esta experiência deve levá-lo a entender algo
sobre a natureza da divindade. Há um elemento do que significa
ser um ser divino, que será demonstrado por você tocando a
divindade.

Dr. Daniel Belnap:

00:23:15

Se esse é o caso, então certamente uma das coisas que você
pode tirar dele é que os deuses são seres vivos. Eles têm corpos,
eles se movem. Não sei até onde você empurraria sua mão para
o lado, mas você está sentindo carne e está sentindo calor. Não
é um cadáver. Então, você está saindo com a compreensão de
que Deus tem um corpo, e é um corpo vivo, está vivo. É possível
que o que você está vendo aqui, um elemento disto é, eu quero
que você entenda completamente, completamente que eu sou
um ser vivo, encarnado até mesmo. E essa é a idéia, e essa é a
expectativa. Eu não quero que você construa uma imagem
esculpida. Primeiro, você pode errar, esculpir-me da maneira
errada. Mas o outro elemento, é que eu não sou isso. Eu não
sou uma pedra, não sou madeira, estou vivendo. E este conceito
de uma divindade viva, acho que desempenha um papel tão
fundamental na compreensão de Deus. E em virtude deste
relacionamento, você tem um relacionamento com um ser vivo.

Hank Smith:

00:24:17

E ele diz no versículo seis: "Eu sou misericordioso", estou
vivendo misericordioso, mostrando misericórdia para com
aqueles que me amam e guardam meus mandamentos". Uma
estátua não pode fazer isso, uma estátua não pode mostrar
misericórdia.

Dr. Daniel Belnap:

00:24:29

O elemento disso, se formos com a idéia do corpo vivo, há um
imediatismo. Você rezaria para talvez um ídolo por misericórdia,
mas neste caso, você vai ver. Você está demonstrando
misericórdia, isto é algo que você poderá experimentar. Há uma
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tangibilidade para esta misericórdia ou uma iminência para esta
misericórdia. Uma das outras razões, talvez por que você não
deve construir uma imagem esculpida, é em certa medida, a
humanidade é essa imagem. Assim, de volta ao Gênesis, você
tem a idéia aqui de que a humanidade é feita à imagem e forma
de Deus. Vocês não precisam construir mais nada, vocês
mesmos são o símbolo tangível de mim.
Hank Smith:

00:25:12

Então, conecte isso ao Gênesis 1, "Deus fez o homem à Sua
própria imagem". Não faça nada de novo, apenas olhe ao seu
redor.

Dr. Daniel Belnap:

00:25:18

É exatamente isso. Quando você vê o restante da Lei de Moisés,
não há dúvida de que Deus espera que você trate seus
semelhantes com o mesmo respeito e compreensão que o
próprio Deus os trata.

Hank Smith:

00:25:29

Essa é uma visão divertida. Eu nunca tinha pensado nisso.
Quando Deus diz: "Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus
em vão". Quando eu cresci, era só não dizer o nome de Deus
casualmente. Ao longo dos anos, a idéia de pacto, não o
assumam sem significado, assumindo o pacto em vão. Estou
disposto a tomar sobre mim o nome de teu filho, não o tomes
em vão. Por isso, acrescentou um pouco mais de nuance ao
longo dos anos, mas eu adoraria ouvir o que você pensa.

Dr. Daniel Belnap:

00:26:00

Acho que é a mesma forma que você acabou de mencionar.
Pelo menos é assim que Cristo parece entender. Então, quando
você entrar no sermão sobre o monte no Novo Testamento, ele
vai expandir sobre isto e dizer: "Não tome o nome do Senhor
em vão, não jure sobre nada". A idéia, eu acho que por trás
disso estão os juramentos significam coisas. Se você vai fazer
um juramento, espero que leve isso a sério. Portanto, não faça
um juramento, não prometa nada que não esteja disposto a
fazer. Há um elemento de honra e vergonha.

Dr. Daniel Belnap:

00:26:27

Estes dois aspectos desempenharam um papel particular na
sociedade do Antigo Oriente Próximo, sua honra significa coisas.
E isso também acontece hoje, mas jogamos um pouco mais
rápido e solto com nosso conceito de honra. Mas naquela
época, não é esse o caso. Se você vai dizer que vai fazer algo, há
uma expectativa de que você vai fazer. Você vê que no Livro de
Mórmon, já no capítulo dois, os irmãos estão absolutamente
marcados e, no entanto, ainda se sentem vinculados a ele. Isso
é o que eu acho intrigante, é como: "Ah, Néfi...". Nós não temos
escolha.

Hank Smith:

00:26:59

Porque nós prometemos.
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Dr. Daniel Belnap:

00:27:00

Certo, os juramentos significam coisas. E assim, se tomarmos
por isso, podemos realmente vê-lo como um reflexo, ou pelo
menos o outro lado de talvez do que estávamos falando nos
versos cinco e seis. O Senhor vai levar esta relação a sério, Ele
leva a sério Sua parte do juramento, eu espero que você faça o
mesmo. Não faça juramentos que você não está levando a sério.
Não prometa fazer coisas...

Hank Smith:

00:27:23

Que você não tem intenção de fazer.

Dr. Daniel Belnap:

00:27:25

É possível que se você estiver tomando o nome do Senhor em
vão, nesse sentido, você perca a sacralidade do nome do
Senhor. Isso só se torna uso comum, você não quer dizer isso.
Portanto, Ele está dizendo que sua palavra significa coisas. Não
estou dizendo que eu acho que o Senhor está dizendo que você
sempre tem que estar sóbrio e sombrio, certamente, mas Ele
está dizendo: "Você precisa pensar muito bem sobre quem você
é, e o que você está fazendo e o que você concordou com isso.
Porque eu penso". Eu falo sobre isso às vezes com estudantes é,
sei que às vezes gostamos de descrever nosso relacionamento
com Deus como sendo um adulto ou um pai e como sendo
crianças pequenas. E entendo isso em termos de tempo, mais
ou menos, porque somos todos seres eternos. Mas o que
sempre me impressiona quando estou falando da lei, seja ela a
Lei de Moisés ou a lei em qualquer dispensação, é o quanto Ele
acaba nos tratando como adultos, neste sentido, como iguais.
Há coisas com as quais talvez deixássemos nossos filhos
pequenos escapar. Ele pensa: "Isso não é uma opção". Somos
iguais neste caso".

Hank Smith:

00:28:27

Talvez gostemos da relação de pais e filhos, porque isso me tira
de muito: "Oh, Ele me entende, Ele me entende". Ele sabe que
eu sou apenas jovem".

Dr. Daniel Belnap:

00:28:35

Entendo perfeitamente por que o fazemos, mas o Senhor não
nos trata dessa maneira. E parte disso pode ser, mais uma vez, o
retorno a este conceito de visão de escala. Não tenho uma
ótima maneira de descrevê-lo, porque estou limitado pelo
espaço e pelo tempo de uma maneira que Deus não está. Mas a
escala faz a diferença das coisas. Por exemplo, a separação
entre nós e Deus parece vasta, a partir da minha perspectiva.
Mas se você olhasse para ela de uma perspectiva eterna, a
distância entre mim e Deus, ela se foi. De uma perspectiva
eterna, e essa é a visão Dele. Não é a minha, não é a minha
visão, mas é a visão Dele. Acho que Ele não vê tanto espaço
entre nós quanto gostamos de pensar que existe. É uma
perspectiva, e Ele tem uma perspectiva eterna, eu não tenho. E
assim em virtude disso, ao olhar para estas leis, elas não são
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para crianças, são para adultos. Se eu vou levar isto a sério,
espero que você leve isto a sério.
Hank Smith:

00:29:30

Sim. E uma criança, por mais que eu ame meus filhos, você
precisa ser mais maduro para levar as coisas a sério. Só o fato
de Ele estar dizendo: "Quero que você leve isto a sério", diz que
estou falando com pessoas que podem levar as coisas a sério.

Dr. Daniel Belnap:

00:29:46

É exatamente isso. Eu ia apenas dizer, e por causa da colocação
disto e porque isto vem do nada, e não tem realmente a mesma
configuração, quem sabe quando isto foi dado? Isto poderia ter
sido dado antes a Israel e dito: "Estas são suas expectativas
avançando. Portanto, quando eu chegar dentro de três dias,
aqui vamos nós. Vamos fazer isto". Estes são apenas um
conjunto de princípios que se mantêm verdadeiros
independentemente. Esta não é uma lei inferior, esta é a lei.

Hank Smith:

00:30:08

Eu amo o pivô que você nos falou, como o dia de sábado pode
ser uma mistura entre meu relacionamento com Deus e meu
relacionamento com a comunidade. Porque daqui em diante,
serão os mandamentos da comunidade. O Sábado será a
transição. Nunca tinha pensado nisso antes.

Dr. Daniel Belnap:

00:30:24

Você vê no versículo oito, você pode ver uma conexão entre
isso e a oferta original do Senhor a Israel para ser um reino de
sacerdotes, uma nação santa. Portanto, agora eu vou lhe dar o
sábado e quero que isso também seja mantido santo. E se
estamos vendo o Sábado como sagrado, não apenas como um
sentido de separação, mas de plenitude ou integridade, então
isso sugere que um dos propósitos do Sábado é nos ajudar a nos
tornar inteiros, nos ajudar a nos tornar completos. Quando se
olha para a criação do Sábado, é um lugar interessante na
narrativa da criação. Falando de fontes diferentes lá, parece
haver duas fontes, Gênesis um e depois Gênesis dois, que
vieram à criação a partir de duas perspectivas diferentes. O que
é a ponte entre essas duas fontes, é esta instituição do Sábado.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:06

E eu já olhei para o sábado antes, como se fosse uma dedicação.
Você pode pensar nele como uma dedicação do templo, então
ele se torna útil. A dedicação do templo é o fim de um processo,
ou é o início de um processo?

Hank Smith:

00:31:22

Sim, são as duas coisas.

Dr. Daniel Belnap:

00:31:23

É um estado liminar. E se algum dos meus alunos acabar
ouvindo isto, eles dirão: "Oh, liminal. Sim", rolo de olhos bem
ali. Mas o conceito de liminaridade é que você tem isto entre
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estados que permitem que a transformação aconteça. Liminality
vem de um termo latino liminar, que significa limiar ou porta de
entrada. Então, se você estiver na porta, você está dentro ou
fora da sala? Nenhum dos dois, mas sua função é facilitar o
movimento de um para o outro. E sem ela, você não poderia
mover-se de um estado para outro. Bem, se você pode pensar
assim, acredite ou não, as portarias são de natureza liminar.
Elas estão entre estados que nos permitem passar de um estado
para outro. Será que isso faz sentido?
Dr. Daniel Belnap:

00:32:04

Ou você pode pensar no templo como um espaço liminar. Você
não deve ficar ali para sempre, mas isso leva a uma
transformação de um estado para outro? Sim, um estudante às
vezes pergunta: "O estado de mortalidade é liminar"? E sim, no
sentido de que é um estado probatório, um estado
preparatório, não, não é permanente. Mas ele nos transforma
de um estado de eternidade para outro estado de eternidade. O
sábado, então, é um período de tempo que nos é dado que
carrega com um senso de liminaridade. É isto no meio. Ele
termina uma semana, começa a semana, ou faz as duas coisas?
É como um período dedicado, no qual podemos dedicar ou
terminar um determinado período de tempo, e iniciar um
período de tempo específico de uma maneira nova do que
fizemos antes?

Dr. Daniel Belnap:

00:32:51

Portanto, o Sábado tem uma função, e essa função é trazer
mudança e transformação. Você pode olhar para a história da
criação e ver que mesmo quando estamos olhando para talvez
duas versões diferentes, você tem Gênesis um, que realmente
fala sobre a criação física da Terra, e então você tem Gênesis
dois, que fala sobre a criação social avançando, a criação da
sociedade, a criação da comunidade. Com a instituição do
casamento, com a instituição do nome das coisas. Os animais já
são criados, mas a nomeação dos mesmos lhes dá uma
identidade e uma função dentro da sociedade. E assim, temos a
criação de uma organização social em Gênesis dois. Qual é a
ponte entre estes dois? O Sábado. E assim, podemos olhar para
o Sábado da mesma forma. O Sábado é um tempo sagrado, e o
templo é um lugar sagrado, mas eles têm a mesma função:
ajudar-nos a reconhecer a santidade, e talvez nos tornarmos
mais santos.

Hank Smith:

00:33:48

Diga-me essa palavra novamente, liminal?

Dr. Daniel Belnap:

00:33:51

Liminal.

John Bytheway:

00:33:53

Qual é a origem da palavra Sabbath, e qual é o hebraico dela?
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Dr. Daniel Belnap:

00:33:58

É o Shabbat. Não temos certeza exatamente, porque aparece
no Gênesis dois, a instituição do sábado, muitos acreditam que
está relacionado com a palavra hebraica Shabbat que significa
sete, portanto, sétimo dia. Mas se isso é ou não uma ideologia,
significando que está apenas sendo associado a ela na narrativa,
não está claro. Portanto, você tem descanso, e uma alusão com
ela, relação com o sétimo dia. Em última análise, é apenas o
termo que está sendo usado para descrever isto. Agora, para
Israel, curiosamente, você tem uma série de coisas que podem
ser chamadas de sábados, ou que podem carregar consigo uma
sensação de transformação do dia do sábado. De fato, em outro
lugar, eu olhei novamente, 3 Néfi e os eventos da vinda de
Cristo, particularmente daquele primeiro dia, realmente até o
final dele, como um Sábado. Não no sentido de que aconteceu
no domingo, da forma como o reconheceríamos, mas tem todas
as características de um Sábado. Certamente de uma dedicação.
Esse mesmo tipo de entremeio, começando de novo, mas
também completando e terminando.

Dr. Daniel Belnap:

00:34:58

Se você olhar para o sábado em Gênesis 2, há um par de
atividades que estão realmente associadas a ele. Portanto,
quando falamos sobre isso como um dia de descanso, é um
descanso intrigante. Uma boa quantidade de estudiosos bíblicos
não acredita que isso signifique que Deus simplesmente foi
dormir, mas significa que é uma mudança de padrão de
comportamento. E assim, se você olhar para o versículo três,
Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ambos teriam
acontecido no sábado, sugerindo que os atos de abençoar e
santificar, tornando-se santos, são atividades do dia do sábado,
abençoando e santificando. E então, como você pode ver lá no
versículo um, há uma implicação de que os grupos estavam se
reunindo. Portanto, há um sentimento de reunião comunitária,
bênção e santificação que acontece num sábado. Estas são três
atividades que podem acontecer no sábado.

Hank Smith:

00:35:42

Isso é de Gênesis 2, versículo 3?

Dr. Daniel Belnap:

00:35:45

Gênesis 2:1-3.

Hank Smith:

00:35:47

Bênção, santificação, reunião comunal. Isso soa como meu
sábado.

Dr. Daniel Belnap:

00:35:51

Assembléia. Sim, eu o chamo de assembléia.

Hank Smith:

00:35:53

Uma explicação e tanto no dia de sábado.
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Dr. Daniel Belnap:

00:35:55

Sim, inclusive no verso 10. Então, quando eu digo que é isto
jogando com dois objetivos, tanto com seu relacionamento com
Deus como com a comunidade, você pode ver que no versículo
10 quando diz que este é um dia de descanso, então este novo
tipo de dia para todos. E eu acho que um dos intrigantes é até
mesmo incluir o estranho que está em seu portão. Se você tem
um visitante que nem sequer é israelita, mas que está lá com
você em sua casa, eles devem poder experimentar as bênçãos
do sábado, da alegria, da bênção, da santificação e da
assembléia. O Sábado não deve ser um dia de apenas sombrio.

Hank Smith:

00:36:29

Há alguma inclusão lá também.

Dr. Daniel Belnap:

00:36:32

Há uma enorme inclusão. Este é um dia que é reservado para
você reconhecer a comunidade divina, por falta de um termo
melhor, ou algo que Joseph Smith chama de economia de Deus,
a compreensão dos relacionamentos da comunidade divina, que
inclui a todos, inclusive o estranho. No judaísmo moderno de
hoje, o sábado é, há um dia à parte. E é claro que você poderia
usar vários exemplos, mas vou usar o Fiddler on the Roof, que
eu acho que é um grande, grande musical. Eles têm o sábado, e
no sábado, Tevye e sua esposa abençoam ambos a família, não
é mesmo? Eles se abrem com, acendem as velas. É como se
estivéssemos recriando tudo, está escuro e depois acendem as
velas, é um lembrete da criação. E então, ambos têm mãe e pai
abençoando aqueles que estão reunidos. E é uma reunião,
todos estão reunidos, inclusive o estranho, o que surgiu do
nada, do nada. Você tem este conceito de que o sábado é uma
coisa comum a ser compartilhada, na qual a bênção e a
santificação podem ocorrer. E é todo mundo, quer você seja
israelita ou não.

Hank Smith:

00:37:40

Você e o Presidente Monson adoram o Fiddler on the Roof. Ele
citava isso o tempo todo.

Dr. Daniel Belnap:

00:37:46

Mas carrega com a sensação de que, de certa forma, você está
reencenando a história da criação que foi feita pelo próprio
Senhor.

John Bytheway:

00:37:52

Eu me lembro, eles acendem as velas e cantam a canção, e
fazem isso no musical. Mas eu não sabia que isso era lembrar da
criação. Eu vou me lembrar disso.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:02

E isso, mais uma vez, reforça algumas das coisas sobre as quais
já falamos antes com as outras leis. A narrativa da criação não é
uma narrativa separada da história de Israel. Na verdade,
quando se entra em Isaías e em outros lugares, a narrativa de
criação e, por exemplo, a divisão do Mar Vermelho, serão
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tratadas como os mesmos eventos. Eles estão em um
continuum do mesmo tipo de coisa. A história da criação e a
história do Êxodo são, em última análise, o mesmo enredo
básico para Israel Antigo.
Hank Smith:

00:38:30

Saia da água, certo? Ambos saem da água.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:33

Saindo da água. Narrações mais antigas da criação onde Deus é
um guerreiro que luta contra os monstros, isso vai aparecer
como uma descrição da história do Êxodo. Então, você tem esta
idéia de que estamos repetindo a história da criação. E em
virtude disso, então você se torna semelhante a Deus. E se for
esse o caso, então sim, você está fazendo coisas divinas no
sábado, exatamente como Deus fez.

Hank Smith:

00:38:54

É uma chance de ser como Ele, nos dá tantas vezes de qualquer
maneira.

Dr. Daniel Belnap:

00:38:58

Se vamos voltar a algo ainda mais cedo, é possível que
possamos olhar para o sábado como um dia em que estas
experiências que você poderia ter interagido com diferentes
membros da comunidade divina, Ele colocou uma à parte.
Agora, quantos de nós tiram proveito disso? Eu não sei. Mas
pode ser que tenhamos um dia por semana em que o Senhor
diga: "Não quero que se preocupem com nada". Concentre-se
apenas nestas coisas". Nós não, eu não, eu não faço isso o
suficiente. Mas eu sempre me pergunto o que aconteceria se eu
pudesse? De acordo com o Livro do Apocalipse, João recebe
revelação no Sábado.

Hank Smith:

00:39:28

O dia do Senhor, certo?

Dr. Daniel Belnap:

00:39:30

O que aconteceria se eu realmente levasse a sério o sábado e o
usasse para a forma como poderia ser usado? As bênçãos de
Doutrina e Convênios 107 poderiam realmente acontecer?

Hank Smith:

00:39:41

Não é mais um fardo. É uma bênção.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:45

É uma bênção.

Hank Smith:

00:39:45

Não é peso, são asas.

Dr. Daniel Belnap:

00:39:46

Um lugar onde a comunidade pode se engajar com Deus.

Hank Smith:

00:39:50

Agora o próximo é meu favorito pessoal, que eu cito aos meus
filhos o tempo todo: "Honra teu pai e tua mãe", para que eles
não te matem, "Assim, teus dias serão longos sobre a terra". Ele
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se muda para a família, a partir do dia de sábado. Isto é como
criação, Adão e Eva, marido e mulher.
Dr. Daniel Belnap:

00:40:10

E pacto. Porque mais uma vez, as relações familiares estão
vinculadas de forma convincente. Este é o elemento, assim é,
você deve honrar seu pai e sua mãe. Estes são indivíduos que
estão vinculados ao convênio. E mais uma vez, não posso dizer
que Abraão capítulo um, versículo dois, está informando este
versículo. Não creio que os escritores estejam pensando
necessariamente em Abraão um quando estão fazendo isso,
mas podemos olhar para isso. E se um pai é aquele que tem o
direito de receber as bênçãos, e administrar o mesmo, até certo
ponto isso é um princípio do que é um pai, isso é entendido por
uma quantidade razoável de mulheres na igreja.

Dr. Daniel Belnap:

00:40:45

Ou seja, se você já ouviu as conferências de mulheres no
passado, elas eram ensinadas com freqüência que você pode
ser mãe sem ter filhos. E assim, o que parece refletir mais do
que qualquer outra coisa é esta natureza de pacto a estas duas
designações. Um pai e uma mãe não se trata apenas da relação
genética de uma pessoa, estes são termos que estão associados,
em última instância, às responsabilidades do pacto. Vou
envergonhar um pouco meus filhos aqui. Quando todos eles
estavam na quinta série e recebem aquela lição de maturação
que todos nós tivemos, bem, isso significava que eles tinham
que vir jantar com o pai, e sentar-se e explicar os fatos da vida.
E eu sou professor e posso fazer isso de forma bastante seca e...
Eles dizem: "Oh, aqui vamos nós".

Hank Smith:

00:41:30

Obrigado, papai.

Dr. Daniel Belnap:

00:41:32

Sim. Meu filho mais velho Jack, ele era bom. Meu filho mais
novo, Sam, ele tinha mais perguntas, e eu decidi trazer Jack
junto com isso. E Jack disse: "Estou tão envergonhado, pai, não
posso". E eu: "Está tudo bem. Podemos responder a essas
perguntas". O que eu lhes diria, no final das contas, era, e é
certo, que isto me liga mais a mim tentando expressar suas
responsabilidades sacerdotais, mas eu disse: "O negócio é o
seguinte: no final, qualquer um pode ser pai, mas o Senhor quer
pais. E isso é um jogo de bola diferente, Ele quer alguém que
tenha as bênçãos dos pais, e o direito e a autoridade para
administrar o mesmo. Qualquer um pode ser pai, mas ele está
procurando por pais".

Hank Smith:

00:42:10

Não é genética, são convênios.

Dr. Daniel Belnap:

00:42:12

Se olharmos para isso sob essa perspectiva, o que é certo, talvez
esteja lendo um pouco mais no texto do que talvez o que foi
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pretendido. Mas honrar teu pai e tua mãe carregaria com essas
responsabilidades pactuais que você tem, por essas obrigações
familiares que você tem. E, a propósito, você pode ver essa
definição de paternidade no Novo Testamento com a parábola,
o filho pródigo. Nessa história, é uma parábola fascinante,
porque aquele filho mais novo desperdiça sua herança. E então,
quando ele percebe ou vem a si mesmo, diz, ao voltar a si
mesmo, ele percebe que precisa de ajuda. Então ele diz: "Vou
ter com meu pai" e depois diz: "E serei seu servo, pois não sou
mais digno de ser seu filho". Que há uma indicação de um
entendimento que só porque você é a prole não garante que
você é um filho. Esse filho-irmão é ganho, e ele perdeu os
direitos a isso.
Dr. Daniel Belnap:

00:42:59

Agora, essa é a parte bonita do resto da parábola, e isso poderia
ser falado em outro dia, sobre como o pai sem dizer uma
palavra, aceita sua prole de volta como um filho, e por que o
irmão mais velho tem um problema com isso. Mas isso é toda
uma outra história. A questão é simplesmente esta, é que
honrar seu pai e sua mãe provavelmente se relaciona de novo
com algum grau de relação de pacto, novamente. E para uma
versão engraçada disto, é Jeremias. No livro de Jeremias, ele vai
explicar como ele não gosta de ter que fazer o que faz. Ele não
gosta de ser um profeta, ele não tem uma mensagem
particularmente feliz para entregar a Israel. Essa não é a
vocação dele. Ele menciona: "Ah, eu amaldiçôo o dia em que a
parteira me trouxe à frente". Amaldiçôo o homem que correu
para meu pai e disse: 'Você tem um filho'". Assim, ele amaldiçoa
a todos, exceto sua mãe e seu pai, envolvidos com seu
nascimento.

Hank Smith:

00:43:54

Porque ele não o faz, ele não vai quebrar o mandamento.

Dr. Daniel Belnap:

00:43:57

Eu não vou quebrar... Não posso amaldiçoar mamãe e papai,
mas vou amaldiçoar todos os outros envolvidos com meu
nascimento.

John Bytheway:

00:44:02

Aquela parteira.

Hank Smith:

00:44:05

Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. O Senhor
começa a dar os mandamentos neste ponto. Quando os outros
têm explicações mais longas, estas vêm bem rápido.

Dr. Daniel Belnap:

00:44:17

Eles são um pouco evidentes, eu acho. Não matarás, isso só se
aplica a qualquer código de lei em qualquer lugar. Isso não é
necessariamente exclusivo do código da lei de Israel. Agora, eles
vão qualificar isto, obviamente à medida que você entrar, de
fato, no capítulo 21, eles vão dar um pouco de qualificação a
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isto. E assim, até certo ponto, você pode olhar elementos
posteriores da lei como explicações adicionais ou estudos de
caso baseados em alguns destes princípios. Mas o capítulo 21
versículos 12 e 13, 14, e até mesmo 15, por sinal, continua com
esta idéia, sugere que há coisas como homicídio involuntário e
homicídio involuntário, e homicídio voluntário. Quer dizer, se
você olhar o versículo 12, "Aquele que ferir um homem para
que morra, certamente será morto". Essa é a lei.
Dr. Daniel Belnap:

00:45:02

Mas então ele prossegue dizendo: "Se um homem não estiver à
espera, mas Deus o entregar em suas mãos, então eu te
designarei um lugar para onde ele fugirá". Portanto, há uma
exceção nisto, ou pelo menos em termos de homicídio, dois
elementos disto. Um, se você não estivesse esperando, e
esperar sugere premeditação. Se um homem não estiver à
espera, e Deus o entregar em suas mãos, então eu o nomearei
para onde ele deve fugir. Se Deus o entregar em suas mãos e
isso não foi premeditado, então temos duas condições pelas
quais a pena de morte é evitada. O que é intrigante, é que essas
duas condições são explicitamente mencionadas no capítulo
quatro de Primeiro Néfi.

Hank Smith:

00:45:41

Isso era o que eu ia dizer. Soa exatamente como Nephi. "Eu fui
antes, sem saber as coisas que deveria fazer".

John Bytheway:

00:45:49

"Eu o entregarei em tuas mãos".

Dr. Daniel Belnap:

00:45:51

Sim. E assim, e isso traz algumas implicações sobre o propósito
do capítulo quatro do Primeiro Néfi. Em outras palavras, se todo
o propósito do capítulo quatro era simplesmente avisar que as
placas foram recebidas, então você nunca precisou contar a
história sobre matar Laban, então a história tem algum
significado. Em virtude do fato de que estes dois são tão
explícitos naquela narrativa, sugere que houve indivíduos mais
tarde que poderiam estar acusando Néfi de assassinato, e assim
ele lhe dá a história completa. Agora há mais, e parte dela é
uma explicação legal sobre o que realmente aconteceu.

Hank Smith:

00:46:25

É quase como se Nephi tivesse a expectativa de que eu tivesse
lido Exodus, certo?

Dr. Daniel Belnap:

00:46:32

Essa é a suposição, que você conhece a lei e a conhece bem o
suficiente para reconhecê-la.

John Bytheway:

00:46:36

Sim. E vou contar esta história em palavras que responderão a
suas objeções, certo? Se você conhece o Exodus também.
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Dr. Daniel Belnap:

00:46:44

E então você tem o versículo 14, que diz: "Mas se um homem
vem presunçosamente ao seu vizinho para matá-lo com
engano", neste caso sugere que você não estava esperando por
ele pré-meditativamente, ou parecia como se isto fosse um
encontro espontâneo com alguém. Mas o Senhor pensa: "Ah,
mas você realmente o planejou", bem, então isso ainda vai
contar como um assassinato.

Hank Smith:

00:47:05

Interessante. Ele está dando estes princípios básicos em 20, e
depois esclarecendo algumas coisas.

Dr. Daniel Belnap:

00:47:10

Sim. Elementos esclarecedores disto. Porque o Senhor
reconhece que existem situações diferentes. E essa é uma das
grandes coisas que eu penso sobre a lei de Moisés. Com
demasiada freqüência, ela tem sido generalizada. Olho por olho,
dente por dente. Bem, sim, mas leia essa passagem e veja o
contexto imediato, e você percebe que essa não é a lei para
tudo. O Senhor sabe que os erros acontecem, o Senhor entende
que aconteceram coisas que estavam fora do controle das
pessoas, ou que esse não era o plano. E por isso, Ele também
tem esses erros cobertos. Isso não significa que não haja
conseqüências, mas temos maneiras de ajudá-los nesses
aspectos.

Hank Smith:

00:47:45

Ele faz a mesma coisa com o adultério? Ele dá o princípio em 20
e depois faz algumas explicações mais tarde? Ou isto é mais
auto-explicativo? Não...

Dr. Daniel Belnap:

00:47:55

Bem, essa é bem simples. Mas você terá mais tarde, não
desenvolvimentos, mas expansões sobre isto, como: "Esta é
com quem você não vai dormir, esta é com quem você não vai
dormir, esta é com quem você não vai dormir". Quando eu digo
não cometer adultério, vamos levar isto até o fim. Quando você
olha para um dos mais famosos, o código de Hammurabi. Então
Hammurabi foi um rei mesopotâmico da Babilônia, quero dizer
o período da Babilônia Média, embora seja possivelmente o
período da Babilônia Antiga, mas em qualquer caso ele tem um
código de lei. E lá, o adultério é mencionado ali, junto com estas
são outras pessoas com as quais você não deve se envolver.

Dr. Daniel Belnap:

00:48:28

E muitos destes, particularmente estes últimos cinco, são
apenas entendimentos básicos para a manutenção de uma
instituição social. Não se pode ter uma comunidade se estas
não estiverem em funcionamento. Isso só se aplica
independentemente de você ser o povo de Deus, ou o povo de
qualquer coisa. Não se mata, não se comete adultério, não se
rouba, não se mente, não se cobiça as coisas dos vizinhos, o que
leva à inveja. Portanto, todos estes são princípios pelos quais
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eles apenas regem o comportamento social básico. E eles têm
que estar no lugar, caso contrário, você terá conflitos.
Hank Smith:

00:49:04

E as pessoas são muito vulneráveis para viver neste tipo de
sociedade, onde há assassinato e adultério, e roubo e mentira. É
que, nós meio que vimos isso em Sodoma e Gomorra, essa idéia
é insegura até mesmo para estranhos.

Dr. Daniel Belnap:

00:49:17

E acrescentar outro elemento a isto também, pelo menos a
partir de uma perspectiva talvez mais de Santo dos Últimos
Dias, o cobiçoso é fascinante. Os outros são comportamentos
reais: não matar, não cometer adultério, não roubar e não
mentir. Todos estes são comportamentos reais em que você se
envolve. Mas a cobiça está dentro, você pode cobiçar algo e
ninguém vai saber. Assim, você pode até mesmo ver um maior
desenvolvimento dos 10 Mandamentos e aí está o
relacionamento que você tem com Deus, tanto externo quanto
interno. Há o relacionamento que você tem com seus
semelhantes, tanto externos quanto internos. O que me
impressiona no versículo 17 é como ele pode sugerir, mesmo
que o texto não o traga à tona aqui, apenas em virtude de ser
uma comunidade de Deus, e esta é minha suposição, e é apenas
minha suposição pessoal, que em última instância espera-se
que eles vivam uma vida como a de Sião.

Dr. Daniel Belnap:

00:50:15

Espera-se que todas as outras comunidades de Deus vivam uma
Sião. O comportamento moral e ético de Israel é destinado a ser
um povo semelhante a Sião. Isso não muda. Novamente, a lei
de Deus é a lei de Deus. O comportamento moral e ético de
Israel é considerado verdadeiro, independentemente da
dispensação em que se esteja. E se for esse o caso, então
parece-me que o fim último, se o conseguiram ou não, está fora
de questão. Mas o fim último do Israel antigo era a realização
de uma Sião. E a lei apontaria para Sião, como faz em todas as
outras dispensações e em todas as outras comunidades de
Deus. E se for esse o caso, então é possível que o versículo 17
dê dicas de comportamento semelhante ao de Sião.

John Bytheway:

00:50:57

Faz-me lembrar as bem-aventuranças, onde você ouviu falar
dos velhos tempos, você não matará, esta tese, esta coisa de
antítese. Mas eu digo, isto é uma coisa mais elevada, e o
Salvador de certa forma os trouxe a todos aqui. Mas, como você
mencionou, não cobiçar é um tipo de coisa aqui dentro. Eu
gosto disso, esta é uma área da comunidade Sião onde somos
um só coração, uma só mente, até mesmo temos todas as
coisas em comum.
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Dr. Daniel Belnap:

00:51:23

E para essa Beatitude, este é um lugar onde me desviarei de
alguns de meus colegas, mas não olho as Beatitudes e o Sermão
da Montanha como se Cristo estivesse instituindo uma nova lei
superior, mas sim restaurando os princípios significativos da lei,
da Lei do Mosaico. Eis o que quero dizer. Se você olhar lá em
Mateus, esses princípios, este é o versículo 21: "Ouvistes que foi
dito por eles de outrora, não matareis. E quem quer que mate,
estará em perigo de ser julgado. Eu vos digo que quem se
enfurecer com seu irmão sem causa, estará em perigo do
julgamento". E quem quer que diga a seu irmão, Raca estará em
perigo de ser julgado pelo conselho. Mas aquele que disser:
'Tolo', estará em perigo de fogo infernal".

Dr. Daniel Belnap:

00:52:08

Agora note a próxima palavra no versículo 23, é portanto. E isso
significa que se não levarmos em conta os versículos 23 e 24,
mesmo até o 26, se não colocarmos isso no contexto desses
versículos, não estaremos captando completamente o que
Cristo está dizendo. Será que isso faz sentido? É, portanto, uma
causa e um efeito. É a mesma coisa que já vimos antes com os
versículos. Portanto, tendo instituído este novo, você não deve
nem mesmo chamar seu irmão de tolo, eis porque, "portanto,
se você trouxer seu presente ao altar e se lembrar que seu
irmão tem algo contra você, deixe seu presente e vá consertálo". "Em outras palavras, ele é colocado no contexto de seguir a
Lei de Moisés. Se você vai ao altar, e se vai trazer um presente
ou um sacrifício, então é assim que você deve fazer. Não tenho
tanta certeza de que essa seja a lei superior, tanto quanto é o
que a lei deveria ser e foi perdida.

Hank Smith:

00:53:08

Talvez tenha sido diluído um pouco ao longo dos anos.

John Bytheway:

00:53:11

Qual é o grande mandamento da lei? Amar a Deus e amar o
próximo. E esta parece ser uma forma mais elevada de
reafirmar os 10 Mandamentos.

Dr. Daniel Belnap:

00:53:20

E a propósito, você pode usar o Livro de Mórmon para entender
a função disto, porque este mesmo conjunto de princípios está
em Terceiro Néfi, Terceiro Néfi capítulo 12. E ali a linguagem é:
"E já a ouvistes antigamente", este é o versículo 21 do Terceiro
Néfi 12, "Que não deves matar, pelo que quem matar estará em
perigo de julgamento". Eu vos digo que aquele que se indignou
com seu irmão estará em perigo de julgamento, e aquele que
disser a seu irmão, Raca, estará em perigo do conselho, e
aquele que disser: 'Tu, tolo', estará em perigo de fogo infernal.
Portanto, se vieres a mim, ou se desejares vir a mim e te
lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, segue teu
caminho".
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Dr. Daniel Belnap:

00:53:56

Em outras palavras, a Lei de Moisés pode ter sido cumprida pelo
Terceiro Néfi. Mas o princípio de vir ao altar e trazer um
presente é, de fato, vir a Cristo. Isso não é Ele instituindo uma
nova lei superior, é restaurar o significado da lei. E aponta o que
a Lei de Moisés deveria fazer, pelo menos ao trazer um
presente para o altar. Quando você faz isso, é para vir a Cristo,
venha a Ele.

Hank Smith:

00:54:22

Isso é ótimo. Porque muitas vezes nós, penso eu, vemos mal,
entendemos mal a Lei de Moisés na forma como falamos sobre
ela.

John Bytheway:

00:54:29

Se amar a Deus e amar o próximo são a Lei de Moisés, e são,
essas são internas. O amor é um sentimento, mas é também um
comportamento manifestado.

Dr. Daniel Belnap:

00:54:37

E de fato, no Levítico onde você encontra o amor ao próximo, o
mesmo mandamento aparece no mesmo capítulo, de amar o
estranho. Então, se alguém perguntar a Cristo, quais são os três
grandes mandamentos? Eles não perguntaram, só lhe
perguntaram dois. Mas se perguntassem aos três, eu acho que
ele teria dito amar a Deus, amar o próximo, amar o estrangeiro.
E todos eles se amarram.

John Bytheway:

00:54:57

Mas isso não foi uma dicotomia? Eles tinham seus estranhos e
vizinhos, e é por isso que o Bom Samaritano era: "Oh, bem,
quem é meu vizinho? Ha, ha, ha". E então Jesus a expande para
dizer: "Bem, são todos, até os samaritanos".

Dr. Daniel Belnap:

00:55:10

É muito possível que quando Cristo está dizendo que, ao dizer
amor ao próximo, ele esteja incorporando no amor o
mandamento do estranho que estava antes no Levítico.

John Bytheway:

00:55:19

Sim, porque um samaritano é um estranho por isso...

Dr. Daniel Belnap:

00:55:22

Certo. Portanto, este conceito de estranho, ele desempenha um
papel em toda a Lei de Moisés. Você deve tratar o estranho, e
amar o estranho e cuidar do estranho. E Deus ama o estranho,
diz ele em Deuteronômio 10. Portanto, eu amo o estranho,
espero que você ame o estranho. E Ele dá uma razão para isso,
porque você também é um estranho. Você sabe exatamente
como isto é, você sabe como isto é. E, portanto, você deve ser
capaz de se empatizar com este estranho.

Hank Smith:

00:55:48

Eu queria acrescentar algo sobre a cobiça. Há uma grande
conversa de Elder Holland chamada The Other Prodigal. Muitas
das parábolas do Salvador são sobre não cobiçar, não ficar com
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ciúmes quando outras pessoas recebem bênçãos. E ele diz nesta
palestra, que cita outra pessoa. "Um observador escreveu, em
um mundo que compara constantemente as pessoas,
classificando-as como mais ou menos inteligentes, mais ou
menos atraentes, mais ou menos bem-sucedidas, não é fácil
acreditar realmente em um amor divino que não faz o mesmo.
Quando ouço alguém ser elogiado, é difícil não pensar em mim
como menos louvável. Quando leio sobre a bondade e a
bondade de outras pessoas, é difícil não me perguntar se eu
mesmo sou bom e tão bondoso quanto eles".
Hank Smith:

00:56:30

Ele continua um pouco mais tarde e diz: "A maior parte dos
mandamentos que não devem ser feitos por ti destinam-se a
nos impedir de ferir os outros". Mas estou convencido de que o
mandamento de não cobiçar tem o objetivo de nos impedir de
nos ferirmos a nós mesmos". Eu amo essa percepção, é que
Deus é uma espécie de doação, este é o relacionamento com
você e eu, este é um relacionamento com você e sua
comunidade, e este último é seu relacionamento com você, e
não se machucar cobiçando constantemente. "É a mesma
conversa em que Ele diz: "Você tem que beber mais um litro de
suco de picles sempre que algo de bom acontece".

John Bytheway:

00:57:03

Toda vez que alguém mais tem um momento feliz.

Hank Smith:

00:57:06

Grande conversa, grande suplemento.

John Bytheway:

00:57:08

Muitas das parábolas, como você disse, ou muitas delas,
algumas delas são para comparar. O mesmo com os
trabalhadores da vinha, todos estão felizes com seu salário até
que, "Ei, espere", e olham de lado. E essa talvez seja outra
maneira de olhar para essa coisa cobiçosa.

Hank Smith:

00:57:24

Dan, este tem sido um dia fantástico. Eu realmente estou...
Mais uma vez, sinto que vejo estes capítulos como novos. John,
eu sei que você sente o mesmo. Você só se sente como se
você...

John Bytheway:

00:57:36

Tenho uma página de notas, e me sinto tão abençoado cada vez
que fazemos isso, Hank.

Hank Smith:

00:57:39

Sim. Tem sido apenas novos insights à esquerda e à direita.
Penso que nossos ouvintes estariam interessados na interseção
de sua educação, sua bolsa de estudos bíblicos e sua fé no Santo
dos Últimos Dias, e como tem sido essa jornada para você.
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Dr. Daniel Belnap:

00:57:56

Acho que tenho que dizer que acredito que durante alguns
períodos formativos da minha vida, como muitos, através do
ensino médio, através da minha missão em períodos
posteriores da minha vida, eu sempre adorei ler. Nunca tive
dificuldades com a leitura e a compreensão da leitura. Agora,
começo lá por uma razão. Porque principalmente o texto das
escrituras é leitura e compreensão. Portanto, isso não é uma
luta que eu já tenha tido. Eu sei que muitas pessoas lutam com
isso. Sei que nem sempre é fácil entender a escritura da
maneira como está escrita, como está estruturada, como está
até formatada. Por mais pessoal que pareça em minha bênção
patriarcal, e acho que foi aí que começou, falou sobre minha
escolaridade, acredite ou não, que eu iria a mais de uma escola.
E eu sempre achei isso intrigante.

Dr. Daniel Belnap:

00:58:47

E verdade seja dita, quando eu tinha provavelmente 12, 13 anos
de idade eu descobri que você poderia se tornar um médico
sem se tornar um médico. E pensei para mim mesmo, posso
conseguir isso, isso pode ser algo que me interessa. Então, eu já
sabia um pouco sobre esta coisa chamada doutorado, e sabia
que acabaria por ser um, o que quer que fosse fazer. Em minha
missão, a primeira área a que fui, e só me lembro disso porque
parece um pouco ingênuo, talvez um pouco ingênuo, mas meu
presidente da missão deu bênçãos a todos os novos
missionários na frente de suas zonas. E a minha teve uma
bênção na qual os mistérios do Reino dos Céus se abririam para
mim.

Dr. Daniel Belnap:

00:59:30

Agora, eu não sei se reconheci plenamente o que isso significa.
Tendo dito isto, tive a oportunidade de mergulhar no estudo
das escrituras sobre minha missão que nunca tive antes.
Compreender o texto, compreender as escrituras, entender
novas perspectivas e novas maneiras de fazê-lo. Assim, eu
apenas devorei as escrituras em minha missão. Eu as li muito. E
com isso, quero dizer todas elas, muito. Lembro-me que
tivemos a oportunidade de nos encontrar com um ministro de
outra denominação. E ele disse: "Digo-lhe o seguinte: lerei o
Livro de Mórmon se você prometer ler a Bíblia". Mas eu disse:
"Feito, feito". Eu já fiz isso. Então, aqui está o livro, vamos lá". E
esse amor continuou a se desenvolver.

Dr. Daniel Belnap:

01:00:11

Agora, minha última entrevista com o presidente da missão
antes de partir, ele me sentou e acabou, eu acho, falando
comigo sobre algumas coisas que não eram seu conjunto
normal de conselhos dados lá fora. Então, meus amigos iam
entrar e diziam: "Bem, ele me disse que eu deveria ir para casa
e encontrar uma boa mulher, e seguir em frente no plano".
Quando ele se sentou, ele olhou para mim e disse: "Dan, eis o

Exodus 18-20 followHIM Podcast Transcrição Parte 2 Página 27

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

que você vai ter que fazer". Você precisa ir para a escola, e
precisa aprender". Ele diz: "Agora, quando você faz, você
precisa ter sempre em mente o equilíbrio". E ele diz: "E o
equilíbrio é: há o espírito e há o intelecto. Agora, estes dois
trabalham juntos, mas você precisa equilibrá-los. E se você não
os tiver equilibrado, você terá falhado".
Dr. Daniel Belnap:

01:01:04

E assim, eu saí de lá indo, minha instrução era que eu precisava
ir à escola e eu precisava manter esse equilíbrio. E assim, isso
acabou de acontecer, sempre adorei as escrituras, estava
planejando ir para as relações internacionais, mas tive a
oportunidade de ir para o programa de Jerusalém. Fui lá como
estudante, me apaixonei pelo mundo antigo de uma forma que
eu não tinha feito antes, voltei e decidi obter meus diplomas
avançados em estudos antigos. Casei-me, minha esposa ainda
não havia se formado totalmente na BYU, ela estava
terminando seu último ano, então decidi ficar por aqui. E
fazendo esse trabalho de mestrado na BYU, só para me
preparar, colocar algumas habilidades de escrita sob meu cinto.

Dr. Daniel Belnap:

01:01:45

E foi enquanto eu estava lá que Brent Top, que eu acho que
vocês já tiveram, Brent Top, foi um dos professores do
Jerusalem Center. E ele disse: "Então, o que vocês estão
fazendo?". E eu disse: "Estou apenas trabalhando para um
professor, e agora estou trabalhando neste curso". Ele disse: "O
que você gostaria de ensinar para nós?" E eu disse: "Oh, isso
parece divertido". Sim, vou dar uma chance". E assim, eu tive
duas aulas do Livro de Mórmon naquele semestre. Sempre me
sinto mal por esses alunos. Eu nem sequer tinha mestrado,
então deslizei para um desses professores adjuntos que estava
ensinando sem nenhum diploma avançado, cinco, seis anos
mais velho, tentando ensinar-lhes o Livro de Mórmon. Alguns
dos treinamentos em hebraico agora estão começando, as
coisas só começaram a começar a funcionar naquela época de
minha vida, em termos de ser capaz de entender, compreender,
comparar e começar a escrever algumas das observações.

Dr. Daniel Belnap:

01:02:36

E assim, foi onde começou. Fez isso durante três anos, e depois
foi para Chicago para aprender um conjunto de habilidades lá. E
eu aceitei um programa em Chicago que me treinou em
idiomas. Eu não sou realmente bom em línguas. Sou
competente neles, por isso precisava ir para Chicago, era para
ganhar competência para que quando falasse e escrevesse
sobre essas coisas, me sentisse confiante em minha
competência. E assim, foi o que eu fiz. Sempre fui capaz de
separar entre o que as teorias da academia ou esta bolsa de
estudos estavam dizendo sobre estas coisas, reconhecê-las pelo
valor que tinham, e ainda ser capaz de deixar de lado aquilo que
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não reflete a restauração, e os princípios da restauração. A
Escritura para mim, pelo menos a restauração, abre um
conjunto de textos que eu levo tão a sério quanto a Bíblia,
portanto abre meus caminhos para a compreensão.
Dr. Daniel Belnap:

01:03:29

Volta a algo que mencionei anteriormente. Eu realmente
acredito na importância de poder ver um distante, de poder ter
esta perspectiva cósmica para a realidade. Acho que isso muda
tudo. Acho que tem o potencial de trazer aquele grande dom
que Cristo promete, que é a paz. E Ele fala de paz em João: "Esta
paz que vos dei, não é como o mundo, mas uma paz divina".
Essa paz vem dessa perspectiva maior. E essa perspectiva maior
é reforçada com mais janelas que você tem. Se tudo o que você
tem é um texto bíblico, e se tudo o que você tem são
metodologias acadêmicas, elas limitam a visão que você vai ter.
Elas se limitam honestamente a este tempo e espaço em
particular, e a um aspecto muito limitado deste tempo em
particular no espaço.

Dr. Daniel Belnap:

01:04:18

Mas as escrituras restauradas, juntamente com o Antigo
Testamento e o Novo Testamento, expandem esse horizonte.
Elas expandem o contexto e os contornos destas coisas. É
através de Joseph Smith que reconhecemos a experiência que
Israel teve em primeiro lugar, é uma experiência muito real.
Uma experiência muito real que todos nós podemos ter, que
todos nós podemos vivenciar. A expansão de Néfi sobre isso,
com o reconhecimento de que parte do evangelho de Cristo é
ter o pai dizendo a você: "Você terá a vida eterna", é uma
grande coisa. Estas são experiências reais de pessoas reais, que
se tornam modelos de comportamento que avançam. Essa
grande visão do que José chamou de economia de Deus, eu
acho que é absolutamente essencial para a exaltação.

Hank Smith:

01:05:01

Que dia fantástico. John, acabamos de ser tão abençoados.
Estou certo de que há pessoas por aí dizendo: "Eu não queria
que isso acabasse", porque eu não queria que acabasse. Muito
obrigado por você, Dan. Obrigado por ter vindo e passado seu
tempo conosco hoje.

Dr. Daniel Belnap:

01:05:17

O prazer foi meu, isso foi divertido.

Hank Smith:

01:05:18

Isto é o que fazemos por diversão, a todos. Esta é a nossa idéia
de diversão, é capítulo por capítulo, verso por verso.

John Bytheway:

01:05:25

Sim, tão divertido.

Dr. Daniel Belnap:

01:05:26

Não é um show ruim, isso é certo.
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John Bytheway:

01:05:27

Não, é uma bênção tão grande.

Hank Smith:

01:05:29

Queremos agradecer ao Dr. Dan Belnap por estar conosco hoje.
Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen, nossos patrocinadores David e Verla
Sorensen, e esperamos que todos vocês se juntem a nós na
próxima semana em mais um episódio do "Follow Him".
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Hank Smith:

00:05

Olá meus amigos, bem-vindos ao "Sigam-no Favoritos". Meu
nome é Hank Smith, estou aqui com o incrível John Bytheway. E
este ano, para os "Sigam-no Favoritos", estamos respondendo a
uma única pergunta. A pergunta para Êxodo 18,19 e 20, John,
eu recebo de meus adolescentes, você provavelmente também
recebeu de seus filhos, eu recebi de estudantes, é, "Meu Deus,
por que o evangelho tem tantas regras"? E é aqui que
recebemos os 10 Mandamentos, certo?

John Bytheway:

00:30

Sim.

Hank Smith:

00:30

O thou shalts em Exodus 20.

John Bytheway:

00:32

As regras maiores.

Hank Smith:

00:33

Como você abordaria esta idéia de, oh, regras é onde a
felicidade vai para morrer, certo? E ainda assim Deus quer nos
dar todas essas regras e como elas são supostas fazer-me feliz?

John Bytheway:

00:43

Oh, esta é uma pergunta tão boa, e eu já ouvi tantas maneiras
diferentes e belas de responder. Um dos meus favoritos é o
Presidente Boyd K. Packer. Vou parafrasear um pouco, mas ele
disse: "Não pense no evangelho como as regras, o
mandamento, uma cerca em torno do amor que diz para não
entrar". Na verdade, eles são os trilhos de guarda na rodovia
para o amor e a felicidade com guias ao longo do caminho". Ele
disse, esse tipo de coisa". Eu adoro dizer, como diz o Pai
Celestial: "Eu te amo"? Às vezes ele diz assim. "Eu te amo". Às
vezes ele diz assim: "Não o dirás".

Hank Smith:

01:16

Sim.

John Bytheway:

01:17

"Vou salvá-lo de tanta dor, mágoa e tristeza". Vou te salvar de
tantos problemas e de tantas conseqüências". Acho que os
mandamentos são de certa forma, a forma mais fácil de viver.
Alguém, "Oh, não são nada fáceis". Não, mas é mais fácil do que
passar pelas conseqüências de não vivê-las, gosto de dizer.
Portanto, se você só vê o evangelho como uma lista de regras, é
como olhar para uma biblioteca como um lugar onde você não
pode falar e esquecer todo o conhecimento e sabedoria que há
dentro. Na verdade, o evangelho é o caminho para a máxima
alegria e felicidade, certo?

Hank Smith:

01:51

Certo.

John Bytheway:

01:51

Adão caiu que os homens podem ser, os homens são que
podem ter alegria.

Hank Smith:

01:54

Alegria. Sim.

John Bytheway:

01:54

Trata-se de alegria, felicidade e regozijo. Aqui está uma maneira
de mantê-lo seguro, algumas regras, certo?

Hank Smith:

02:01

Se você queria uma vida feliz, você quer ter relacionamentos
felizes. Bem, os mandamentos me parecem ser os primeiros, os
primeiros, meu relacionamento com Deus.

John Bytheway:

02:08

Com Deus.

Hank Smith:

02:09

Não terás outros deuses diante de mim, nem farás nenhuma
imagem esculpida. E então o resto dos mandamentos tem a ver
com meus relacionamentos com minha família e meus vizinhos.
E Deus quer que eu tenha relacionamentos saudáveis e felizes,
para que eu possa ter uma vida saudável e feliz. E é realmente
disso que se trata o resto dos mandamentos, certo? Ter bons
relacionamentos.

John Bytheway:

02:27

Sim.

Hank Smith:

02:28

E então o último, não cobiçarás, me ajuda a ter um bom
relacionamento comigo mesmo e com minha própria vida. Eu
vejo os mandamentos como formas de ter relações felizes e
saudáveis, o que, por sua vez, equivale a uma vida feliz e
saudável.

John Bytheway:

02:41

Vida feliz. E é interessante também, que quando Jesus foi
perguntado: "Bem, qual é o grande mandamento na lei que
ele...". E há, o que é isso, Hank? 613 mandamentos separados
no Antigo Testamento.

Hank Smith:

02:52

Leis, sim.

John Bytheway:

02:52

Mas Jesus respondeu: "Amai a Deus e amai vosso próximo". E
os comprimia a todos naqueles dois. E esses dois também soam
como esses dois relacionamentos, você acabou de mencionar,
nosso relacionamento com Deus e com nosso próximo. E na
verdade, é um caminho para a felicidade, não um monte de
restrições.

Hank Smith:

03:09

Absolutamente. David O. McKay costumava contar uma
história, talvez você já me tenha ouvido contar isto antes, sobre
um cavalo chamado Dandy. Ele disse: "O cavalo era incrível
debaixo da sela. Ele podia fazer coisas que outros cavalos não
conseguiam fazer". Mas ele disse: "Dandy, ressentiu-se da
contenção. Ele odiava cordas, cercas e portões". Ele disse:
"Sempre que alguém colocava uma corda sobre ele ou colocava
uma cerca ao redor dele ou fechava o portão, ele fazia tudo o
que podia para sair daquela corda, para sair daquele portão ou
para empurrar aquela cerca". Ele disse: "Não conseguíamos
manter aquele cavalo contido". E finalmente, ele acabou sendo
atropelado por um carro. Ele disse: "Eu esperava que isso o
curasse, mas não o fez". Acho que o carro foi atropelado pelo
cavalo, na verdade. Mas ele disse: "A certa altura, Dandy saiu e
levou outro cavalo com ele e eles entraram em uma casa de
alimentação, mas ele foi pego com veneno de rato e...

John Bytheway:

03:58

Oh, não. Sim.

Hank Smith:

03:59

"Acabaram ambos morrendo". E David O. McKay apenas com
lágrimas nos olhos disse: "Aquele cavalo não conseguia
entender que a cerca não estava lá para contê-lo, que a cerca
estava lá para protegê-lo". E isso é a mesma coisa com os
mandamentos. Eles não estão lá para prendê-lo, eles estão lá
para protegê-lo. E eles estão lá porque Deus te ama. Gosto de
como você disse que João, os mandamentos são uma forma de
Deus nos dizer que nos ama e que quer que tenhamos uma vida
feliz.

John Bytheway:

04:24

Sim. Para aqueles que estão ouvindo, ponderem o significado
quando Jesus disse: "Conhecerás a verdade e a verdade te fará
livre".

Hank Smith:

04:31

Sim.

John Bytheway:

04:31

O que isso significa? Um dos significados pode estar livre de
muitas conseqüências ruins, com as quais você nunca terá que

se preocupar, porque você cumpriu os mandamentos e isso é
uma bênção.
Hank Smith:

04:41

Deus diz no Êxodo 19, eu quero fazer de você um povo peculiar.
E essa é outra razão para os mandamentos, é: "Eu vou fazer
você diferente". As pessoas olharão e dirão, o que se passa com
você".

John Bytheway:

04:52

Sim.

Hank Smith:

04:52

"Por que você tem todas essas boas conseqüências em sua
vida?" E você pode dizer: "É por causa do Deus que eu sirvo". E
é por causa dos mandamentos que ele me deu". Bem, temos
esperança que você se junte a nós para nosso podcast completo
com o Dr. Dan Belnap esta semana. Você pode nos encontrar
onde quer que receba seus podcasts, é chamado Sigam-no.
Junte-se a nós na próxima semana para outro Follow Him
Favorites.

