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

"A Batalha é do Senhor"

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

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
Por que os israelitas exigem um rei? Dr. Daniel Peterson explora a ascensão e queda de Saul, a
complicada relação de Saul com Davi, e como o orgulho muitas vezes vem antes de uma queda espiritual.

Parte 2:
O Dr. Peterson continua e discute a queda de Saulo, Davi e Golias, e seu testemunho pessoal de Jesus
Cristo.
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Códigos de tempo:
Parte 1
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00:00 Parte 1-Dr. Daniel Peterson
01:08 Introdução do Dr. Daniel Peterson
02:51 O filme "Undaunted" da Interpreter Foundation
05:32 Guerrilha de guerra no Livro de Mórmon
09:19 Os filhos de Samuel estão rejeitando o Senhor
10:59 Israel quer e recebe um rei
15:58 Os israelitas estão cansados de ser peculiares
19:03 O Senhor ajudará Israel a escolher Saul como rei
23:23 Saul é humilde quando chamado a ser rei
29:28 Saul está se escondendo quando é chamado pela primeira vez
31:41 Dr. Peterson compartilha uma história pessoal sobre um amigo chamado para chamadas e
trabalhos difíceis simultaneamente
34:11 Os amonitas ameaçam Israel
39:44 O contraste de Saul em seus primeiros dias contra o período posterior como rei
44:36 O início da queda de Saul, incluindo o sacrifício
48:56 Samuel diz a Saul que seu filho não herdará o trono
52:24 Obediência e cumprimento de convênios
56:45 Jonathan ferra uma guarnição de filisteus
1:02:14 Fim da Parte 1-Dr. Daniel Peterson

Parte 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte II- Dr. Daniel Peterson
00:12 Saul se torna egocêntrico
05:01 "Senhor, sou eu?"
09:29 Samuel se aproxima de Saul
11:36 Saul não é mais o rei divinamente escolhido de Israel
14:35 Samuel mata Agag, o rei dos amalequitas
16:08 Dr. Peterson compartilha uma história sobre a humildade de Hugh Nibley
22:04 Hank compartilha uma história sobre um humilde presidente de participação
25:10 Histórias de Bob Barker e Jimmy Stewart sendo humildes
26:54 Samuel vai a Jessé para encontrar e ungir um novo futuro rei para substituir Saul
28:54 Saul muda
32:47 David encontra Golias
37:44 David havia combatido animais enquanto defendia suas ovelhas
40:12 David vai com sua força
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●
●
●
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●

44:56 Jonathan ama David
46:30 Saul quer matar Davi
50:59 Devemos nos ver em Saul e David
53:41 As profundezas da Escritura
57:59 Fim da Parte II-Dr. Daniel Peterson
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Daniel C. Peterson (PhD, Universidade da Califórnia em Los Angeles) é professor emérito de estudos
islâmicos e árabe na Universidade Brigham Young, onde ele fundou a Iniciativa de Textos do Oriente
Médio da Universidade. Ele tem publicado e falado extensivamente sobre temas islâmicos e sobre os
últimos dias santos. Ex-presidente do conselho da Fundação para a Pesquisa Antiga e Estudos Mórmons
(FARMS) e um oficial, editor e autor para sua organização sucessora, o Neal A. Maxwell Institute for
Religious Scholarship, seu trabalho profissional como arabista se concentra no Alcorão e na teologia
filosófica islâmica. Ele é o autor, entre outras coisas, de uma biografia intitulada Muhammad: Profeta de
Deus (Eerdmans, 2007).
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O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e fins
educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da Seção 107
da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica, comentário,
reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:00:02

Bem-vindo ao FollowHIM, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo "Venha, Siga-me".
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:12

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos o seguimos.

Hank Smith:

00:00:20

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio do
FollowHIM. Meu nome é Hank Smith. Estou aqui com meu,
agora escutem com atenção, meu co-apresentador de 600
shekel John Bytheway.

John Bytheway:

00:00:34

Shekel, claro, é hebraico para gramas, certo? Sim.

Hank Smith:

00:00:38

Sim. Meu co-apresentador de 600 gramas. Eu não sei se você
conhece essa referência, John, 600 shekel.

John Bytheway:

00:00:45

Oh, esse era o peso da lança de Golias sozinho.

Hank Smith:

00:00:48

A cabeça da lança, a cabeça da lança era de 600 shekels.

John Bytheway:

00:00:53

Disponível na loja de presentes hoje ao sair, à direita.

Hank Smith:

00:00:55

Sim. John, hoje estamos em First Samuel. Já discutimos os
primeiros capítulos. Mas agora, vamos entrar na carne das
coisas. E temos um convidado de volta. Por favor, diga-nos
quem está conosco.

John Bytheway:

00:01:08

Bem, estamos muito contentes de ter o irmão Daniel C.
Peterson de volta. Antes de apertarmos o botão de gravação,
estivemos conversando e rindo. E nós amamos o irmão
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Peterson. Tão contente por ele estar aqui. E por todas as
contribuições que ele tem feito ao longo dos anos, na verdade,
eu ia dizer que tenho uma gravação em cassete dupla. Chamase "Compreendendo o Islã". Aposto que quando recebi isso pela
primeira vez, escutei 10 vezes.
John Bytheway:

00:01:31

Isso me ajudou muito não só na compreensão do Livro de
Mórmon, mas tive um estudante que era muçulmano. Ajudoume tanto só para ver como ela tratava o Alcorão, que ela trouxe
para a aula. Foi de grande ajuda para mim. Portanto, tenho que
lhe agradecer pessoalmente, irmão Peterson. Ele foi professor
de Estudos Islâmicos e Árabe na Universidade Brigham Young e
fundador da Iniciativa de Texto do Oriente Médio da
universidade. E essas não são mensagens de texto, são, Hank?

John Bytheway:

00:01:59

Ele é publicado e falou extensivamente tanto sobre temas
islâmicos como SUD. Ele foi presidente do conselho da
Fundação para Pesquisa Antiga e Estudos Mórmons, que foi
renomeada agora como o Neal A. Maxwell Institute for
Religious Scholarship. Seu trabalho profissional como arabista
se concentra no Alcorão e na teologia filosófica islâmica. Ele é o
autor, entre outras coisas, de uma biografia intitulada
Muhammad: Profeta de Deus.

John Bytheway:

00:02:27

Ele participou do filme "The Interpreter Foundation", The
Witnesses Foundation. Na verdade, espero que todos os nossos
ouvintes vão ao interpreterfoundation.org e vejam toda a bolsa
de estudos fiel que existe e da qual eles podem aprender e se
beneficiar. Ele tem um blog que meu sogro adora ler, Sic et Non,
que significa sim e não. Isso é latim.

Hank Smith:

00:02:49

Como você soletra isso, John?

John Bytheway:

00:02:51

S-I-C E-T N-O-N. Mas o que está surgindo que é bastante
emocionante é que eles fizeram o filme das Testemunhas de
Jeová sobre as três testemunhas. Agora, elas têm um
docudrama chamado Undaunted. E isto, você pode ir para
testemunhas do livroofmormon.org. Mas eu quero que o Dr.
Peterson nos conte mais sobre este Undaunted e o que é isto
porque estou bastante entusiasmado com isto.

Dr. Daniel Peterson:

00:03:14

Deixe-me mostrar a você. Não sei se isto vai ser visível ou não,
mas lá está ele. E o DVD acabará sendo transmitido, e é um
docudrama. O filme teatral Testemunhas de Jeová foi focado
em Joseph Smith e as três testemunhas. Este não é um filme
teatral. Vai além das três testemunhas, para as oito
testemunhas também. E também, o que eu chamo de
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testemunhas não oficiais ou informais, Mary Whitmer, Emma
Smith, Lucy Mack Smith, pessoas assim.
Dr. Daniel Peterson:

00:03:43

Josiah Stowell, outras pessoas que viram as placas, teve um
encontro com um mensageiro angélico, coisas assim. E também
incorpora cenas do filme das Testemunhas, mas também cenas
filmadas especialmente para ele, a história de Mary Whitmer,
por exemplo, a experiência de Hiram Page com uma turba,
coisas assim que são retratadas de forma bastante dramática, e
comentários de estudiosos. Temos vários dos mais
proeminentes historiadores SUD.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:11

Temos um juiz federal aposentado falando sobre a importância
do testemunho de uma testemunha ocular, um promotor
federal aposentado falando sobre o mesmo assunto. Temos o
sujeito, que fez as placas para o filme e que as faz para os
centros de visitantes da igreja ou filmes da igreja, falando sobre
o que seria necessário para fazer as placas, para falsificá-las de
fato. Portanto, apenas uma perspectiva muito interessante,
incluindo um casal de santos não-latais, a quem queríamos
obter sua perspectiva sobre estas coisas. Por isso, estou
entusiasmado com isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:04:40

Na verdade é o filme que eu me propus a fazer inicialmente. O
filme teatral foi um pensamento posterior. Nós pensamos: "Ei,
esta seria uma grande história. Vamos fazer isso". O docudrama
era o que nós queríamos fazer. E assim, agora, finalmente está
aparecendo. Cerca de duas horas e meia de duração e duas
partes. Não precisa ser visto tudo de uma só vez. E depois,
quero dizer algo mais sobre uma série do que estamos
chamando de bobinas, que estão disponíveis no site da The
Interpreter Foundation.

Dr. Daniel Peterson:

00:05:06

E eles são de sete a 12 minutos, lidando com questões
específicas. Oliver Cowdery, Martin Harris, Sidney Rigdon, a
confiabilidade do testemunho de uma testemunha ocular, as
placas Kinderhook, James Jesse Strang, questões como essas
que podem surgir, questões que podem surgir enquanto as
pessoas pensam nas testemunhas. Especialmente, esperamos
que os jovens os observem e aprendam algo mais sobre as
testemunhas do que o que eles já conheceram anteriormente.

John Bytheway:

00:05:32

Oh, isso é tão bom. Mal posso esperar para ver isso. Eu vou
assistir a cada minuto provavelmente repetidamente. Vamos
ver. Acho que você fez uma palestra na BYU em discursos uma
vez chamados A scholar Looks at the Book of Mormon (Um
olhar estudioso sobre o Livro de Mórmon). Você falou sobre ter
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um fascínio quando você estava no colegial, eu acho, pela
guerrilha.
Dr. Daniel Peterson:

00:05:51

Sim, eu fiz. Sim, eu fiz. Por alguma razão quem sabe por que,
perversidade adolescente, o que quer que tenha sido, eu estava
realmente interessado na guerrilha. Então, eu li Che Guevara e
Mao Tse-tung e pessoas assim, teorias de guerrilha. Não é um
hobby muito respeitável, eu acho. Isso me colocou em apuros.
Em certo momento, eu estava no Programa de Honra como
graduado na BYU. E eles fizeram você preencher um formulário
de planejamento curricular individual a cada semestre.

Dr. Daniel Peterson:

00:06:17

Eu odiava essas coisas. Pensava que eram uma perda de tempo.
E assim, um ano, eu simplesmente não o fiz e eles continuaram
me importunando para fazer isso. Então, finalmente me sentei e
disse: "Está bem, que se lixe". Ele perguntaria, por exemplo,
qual é o objetivo de sua carreira? Bem, alguns de vocês devem
se lembrar da velha história de Patty Hearst, a herdeira na
Califórnia, que se juntou a um estranho grupo chamado Exército
de Libertação Simbionês. E ela se descreveu quando foi
capturada como uma guerrilheira urbana.

Dr. Daniel Peterson:

00:06:44

E assim, eu pensei: "Ah, isso soa bem. Vou fazer disso meu
objetivo de carreira". Então, eu disse: "Objetivo de carreira,
guerrilha urbana". Que cursos você está tomando para isso? Eu
não imaginava que alguém o lesse, certo? Então, eu o preenchi
e disse: "Estou fazendo alguns cursos ROTC sobre armas e
táticas, cursos de engenharia civil sobre desenho de pontes". Eu
apenas os escolhi fora do catálogo e os enviei. Cara, tive que
encontrar a maioria dos administradores seniores da BYU.
Então, eu estava interessado nesse tipo de coisa. Mas então, eu
estava...

Hank Smith:

00:07:18

Isso é ótimo.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:19

... sobre o ensino da Doutrina do Evangelho no ramo de
Jerusalém depois que eu tinha me formado de fato e estava
começando... Eu estava prestes a começar os estudos de pósgraduação. Essa é uma história em si mesma. Mas eu estava
olhando para os capítulos do Livro de Mórmon sobre os ladrões
de Gadianton. E de repente, me ocorreu que os ladrões de
Gadiânton eram um caso exemplar de prática de guerrilha.

Dr. Daniel Peterson:

00:07:38

E mesmo nas flechas que eles fizeram, o que acabou levando à
sua derrota pelo menos temporária, que eles estavam... era
como se estivessem seguindo o livro de jogo de Mao. Mas é
claro, mesmo que você pense que Joseph Smith o escreveu mais
de um século antes de Mao escrever qualquer coisa, então eu
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estou pensando: "Como Joseph fez isso? Como ele teria sabido
alguma coisa sobre isso"?
Dr. Daniel Peterson:

00:07:56

A idéia de Joseph sobre os militares era desfiles de pífaros e
tambores sobre a guerra revolucionária e vestir o uniforme de
seu tenente-general, revendo as tropas em seu cavalo Charlie
em Nauvoo. Isso não foi uma guerra de guerrilha, o que não é
nada romântico, e ainda assim o Livro de Mórmon o descreve
com precisão. E eu pensei: "Isso é impressionante, realmente".
Uma coisinha, mas é um detalhe de descarte onde você pensa:
"Como ele conseguiu isso?".

John Bytheway:

00:08:22

Muito obrigado. Porque é isso que eu me lembro de aprender
com você, sim, eles não ocupavam território. Eles apenas saíram
das montanhas, atacaram e desapareceram novamente. E
quando ficaram muito grandes e ocuparam território, então foi
a queda deles, certo?

Dr. Daniel Peterson:

00:08:37

Essa foi a grande flecha que Mao advertiu contra o que ele
chamou de regularização prematura, onde você acha que é uma
boca cheia. Eu não sei o que é em chinês, mas é onde você
pensa que está pronto para ir de dedo a dedo com um exército
regular, e você realmente ainda não está. Mas ele aprendeu
com isso, que você tem que aguardar o tempo até estar
realmente pronto. Porque, uma vez que você detém território,
então você tem que defendê-lo. Até lá, você é apenas um
relâmpago, ataca e se retira.

John Bytheway:

00:09:04

E misturar-se.

Dr. Daniel Peterson:

00:09:05

Desmoralizar o inimigo. Mas o Livro de Mórmon é perfeito
sobre isso, simplesmente perfeito.

Hank Smith:

00:09:10

Dan Peterson é o Hank Aaron dos educadores religiosos. É
sempre um home run.

John Bytheway:

00:09:16

Estamos dentro de dois minutos, certo? Sim.

Hank Smith:

00:09:19

Sim. Muito bem. Bem, vamos pular para dentro. Estamos em
First Samuel hoje. Dan, vamos entregá-lo a você. Vamos fazer
alguns comentários aqui e ali. Mas quando paramos com o Dr.
Strathearn, Samuel era um homem jovem, cresceu, e o Senhor
estava com ele. E então, retomamos a continuação das
histórias.

Dr. Daniel Peterson:

00:09:37

Pelo Capítulo 8, ele é velho e tem filhos que devem assumir seu
papel. E é a velha história. Aconteceu com o outro sumo
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sacerdote anterior. Estes filhos se revelaram corruptos. Eles
estão aceitando subornos e assim por diante. E assim, os
anciãos de Israel vêm a Samuel e dizem: "Isto não é
satisfatório", o que é obviamente verdade. E eu acho que
Samuel pode ter um pouco de problema com isso. Ele nunca
admite completamente o problema com seus filhos. Você pode
imaginar isso.
Dr. Daniel Peterson:

00:10:06

Mas Israel diz: "Isto não vai servir". Mas eles propõem uma
solução: "Queremos um rei". E eles dizem no versículo 5 do
capítulo 8: "Agora nos faça um rei para julgar-nos como todas as
nações". Há muita coisa empacotada nessa pequena frase:
"Faça-nos como todas as nações". Isso é exatamente o que eles
não deveriam ser. Eles não devem ser como todas as nações.
Mas eles eram uma confederação tribal neste ponto. Eles são
governados por juízes.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:28

E a palavra em línguas semíticas, ainda hoje em árabe, para
julgar também está relacionada com a palavra para governar.
Portanto, é um pouco de ambos. Não se trata apenas de jurar
sobre um juiz em nosso sentido moderno. Mas eles querem que
ele faça deles um rei e Samuel não está satisfeito porque ele
sabe. Bem, o Senhor logo lhe dirá que eles não o estão
rejeitando tanto, embora eles estejam rejeitando sua família,
mas sua família o trouxe sobre si. Mas eles estão rejeitando o
Senhor. A coisa desagradou a Samuel, e Samuel orou sob o
Senhor.

Dr. Daniel Peterson:

00:10:59

E o Senhor diz a Samuel: "Escutai a voz do povo". Dá-lhes o que
eles querem para eles", e isto é importante, versículo 7,
"porque eles não te rejeitaram, mas me rejeitaram, para que eu
não reine sobre eles". Isto é uma coisa decisiva e não posso
deixar de pensar na aparição de Cristo diante de Pilatos, quando
Pilatos fala de Jesus afirmando ser o rei dos judeus, e a multidão
responde: "Não temos rei, a não ser César".

Dr. Daniel Peterson:

00:11:23

E eu penso: "Homem, você não percebe que este é um eco
daquele dia fatídico quando a monarquia de Israel nasceu, e
desagradou a Samuel, desagradou ao Senhor". O Senhor diz:
"Olha, eles fizeram isso o tempo todo". Portanto, você vai em
frente e lhes dá o que eles querem". Mas o versículo 9: "Ainda
assim, protestem solenemente contra eles. Mostre-lhes a
maneira do rei que deve reinar sobre eles. Dai-lhes o que eles
querem, mas dizei-lhes o que isto lhes vai custar".

Dr. Daniel Peterson:

00:11:50

Sim. Eles não vão entrar cegamente nisto. Eles precisam saber
com antecedência o que isto vai fazer. E assim, ele explica: "Este
será o modo do rei que reinará sobre vós" no versículo 11. E fala
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de todas estas coisas que ele fará, abusos realmente. Ele
redigirá todo o seu povo. Ele fará deles seus servos. Ele os
recrutará para seu exército. Ele os fará trabalhar, cozinhar para
ele, cuidar de seu palácio, colher sua colheita e fazer seus
instrumentos de guerra.
Dr. Daniel Peterson:

00:12:18

Ele levará suas filhas, as fará padeiras e assim por diante. Ele
levará seus campos, seus vinhedos, seus olivais, até mesmo os
melhores deles. Ele as entregará aos seus camaradas, aos seus
servos, diz aqui. Ele pegará o décimo de sua semente. Isto
provavelmente é além do dízimo que eles devem pagar.

Hank Smith:

00:12:33

Sim, isto é um imposto.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:35

Sim, é um imposto. Agora, alguns de nós hoje diriam: "Uau,
10%?".

Hank Smith:

00:12:39

Eu levo.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:39

Legal.

Hank Smith:

00:12:40

Sim. É uma boa taxa de impostos.

Dr. Daniel Peterson:

00:12:40

Eu levo. É presunçoso de sua parte tomar a mesma quantia, a
mesma porcentagem que o Senhor toma. Portanto, agora, não
será 10%, mas 20% que eles têm que bifurcar. Isso começa a ser
um fardo. E ele vai levar seus melhores jovens, seus burros. Ele
os colocará em seu trabalho. Pegue o décimo de suas ovelhas, e
você será seu criado. E a palavra para servo é, bem, é difícil
distinguir em hebraico antigo entre servo e escravo.

Dr. Daniel Peterson:

00:13:09

E mais tarde, a propósito, quando Golias se dirigir às tropas
israelitas, ele as identificará como servas de Saul. Eles deveriam
ser os servos do Senhor, mas é impressionante que isso seja de
fato o que eles se tornam, certamente, aos olhos dos filisteus.
Eles são apenas os servos de seu rei. Mas o povo se recusa a
obedecer a Samuel. Eles dizem: "Não, mas teremos um rei
sobre nós" no versículo 19. E repetem: "Que também nós
possamos ser como todas as nações, e que nosso rei nos julgue
e saia diante de nós e lute nossas batalhas".

Dr. Daniel Peterson:

00:13:40

Eu acho que eles pensaram que este negócio da confederação
tribal não funcionava muito bem, mas aparentemente era isso
que o Senhor queria para eles. Ele não queria um rei. Agora,
curiosamente, mais tarde, quando eles têm a batalha com
Golias, quando Saul foi escolhido, uma das coisas que o faz
sobressair é que ele é um cabeça cheia mais alta do que
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qualquer outra pessoa. Ele é um cara grande. Mas então, eles
confrontam Golias que, segundo a maioria dos estudiosos, tem
cerca de um metro e oitenta de altura.
Dr. Daniel Peterson:

00:14:06

Eles querem um rei para defendê-los, travar suas batalhas. Mas
quando chega a hora e o rei deles encontra um cara ainda
maior, ele fica aterrorizado. E todo o exército de Israel está
aterrorizado com ele. Se você não tem o Senhor lutando sua
batalha, que é parte da moral de toda esta história com Davi.
David sai e é um cara relativamente pequeno, e não tem
armadura, e derrota Golias. E falaremos sobre isso mais tarde.
Mas na verdade, sua força não consiste no fato de que você tem
um rei alto porque eles têm um guerreiro ainda maior.

Dr. Daniel Peterson:

00:14:34

O Senhor diz a Samuel: "Vá em frente, escute a voz. Fazei deles
um rei".

John Bytheway:

00:14:38

Sempre me surpreende quando leio isto porque seu argumento
soa tão convincente, e ele vai direto ao fim. E eles dizem: "Sim,
mas nós queremos um rei". É como se eles não tivessem ouvido
nada disso. E tendo tentado criar crianças, é como, está bem,
mas isto, isto, isto, isto, isto, isto, isto, isto. Mas eles querem o
que querem quando o querem.

John Bytheway:

00:14:58

E também me intriga a idéia de ouvir a voz do povo, que era tão
importante como o reinado dos juízes introduziria no Livro de
Mórmon, que fazem seus negócios pela voz do povo. E eu vejo
que, bem, isso também é um princípio aqui, mas eles terão as
conseqüências disso.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:15

Eles o farão. Portanto, há as raízes de uma idéia democrática
mesmo no Antigo Testamento. E o Livro de Mórmon nos diz que
as pessoas normalmente não escolhem o mal, mas às vezes
escolhem. Quero dizer, sei que é má forma em alguns círculos
citar alguém como Hitler, mas Hitler foi eleito
democraticamente. Ele obteve uma minoria dos votos, mas o
total de votos mais alto. O povo escolheu o mal.

Dr. Daniel Peterson:

00:15:41

O lema de alguns totalitaristas que ouvi é um homem, um voto
uma vez. Uma vez que você venceu, garoto, é isso mesmo.
Acabaram-se as eleições democráticas. Portanto, quando as
pessoas fazem uma escolha realmente ruim, elas precisam
reconhecer que isso pode acarretar conseqüências ruins para
elas. Mas eles foram advertidos.

Hank Smith:

00:15:58

Eu uso isto com meus alunos, este versículo 5, nos faz como
todas as nações, versículo 20, nos faz como todas as nações, a

1 Samuel 8-10; 13; 15-18 Parte 1 followHIM Podcast Página 8

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

idéia de que estamos cansados de ser diferentes. Estou cansado
de ser um povo peculiar. Queremos ser como todas as outras
pessoas. Estou cansado de me levantar pela manhã e ir ao
seminário. Estou cansado de que todos olhem, há o garoto
santo dos últimos dias.
John Bytheway:

00:16:20

Lembra-me o prefácio do Senhor na Doutrina e Convênios na
Seção 1, onde diz que sua imagem como ídolo à semelhança do
mundo. Eu quero ser como o mundo. Cada homem caminha à
sua maneira, e depois da imagem de seu próprio deus, que está
à semelhança do mundo, penso que o versículo 16 é sobre o
que o mundo é. E é a mesma coisa, eu quero ser como o
mundo. Eu quero ser como as nações.

Dr. Daniel Peterson:

00:16:41

Não gostamos de nos destacar, especialmente podemos dizer
isto sobre os adolescentes. Eles querem fazer parte do grupo,
mas isso é verdade para todos nós em certa medida. Não
gostamos de ser escarnecidos ou desprezados. E eu penso no
grande e espaçoso edifício do Livro de Mórmon. Bem, as
pessoas estão lá em cima no edifício e estão apontando o dedo
da zombaria, o dedo do escárnio. E algumas das pessoas que
tomam o fruto da árvore caem por essa mesma razão.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:05

Cara, é embaraçoso. Eles estão gozando comigo. Eu não gosto
disso. E ainda assim o evangelho, o reino, a igreja tem que estar
sempre fora de sincronia com o mundo. Se não estivessem, isso
seria um motivo de preocupação.

John Bytheway:

00:17:18

É isso mesmo.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:20

A questão não é ser esquisito por ser esquisito. Nós deveríamos
ser diferentes. Se estivermos em um tranco com todos à nossa
volta, alguma coisa correu seriamente mal. E posso dizer que
quando eu estava crescendo, quando comecei a ser ativo na
igreja, a maioria dos meus amigos... bem, quase nenhum dos
meus amigos era ativo nos últimos dias. Portanto, eu tinha uma
ala que não tinha muitos jovens nela.

Dr. Daniel Peterson:

00:17:37

E eu estava em uma escola secundária com muito poucos
santos dos últimos dias. E isso começou a me incomodar porque
comecei a ser muito sensível em certos assuntos, onde se eu me
atrasasse três minutos para a reunião sacramental, eu me
sentia realmente terrível. Eu realmente tinha estragado tudo.
Meu pai não era um membro, minha mãe não era ativa. E
então, eu pensava em meus amigos que estavam fazendo, eu
não iria muito mais longe, mas eles estavam fazendo coisas
muito piores do que estar três minutos atrasado para uma
reunião sacramental.
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Dr. Daniel Peterson:

00:18:01

E eu pensei: "Não, eles não sentem culpa alguma". Como isso é
uma melhoria"? Eu me sinto podre por fazer coisas em que eles
nem pensariam. Você passa por aquela fase em que está
pensando: "Isto é realmente melhor?". Bem, a longo prazo,
claro, é e, a não muito longo prazo, é melhor. Mas ainda assim,
houve momentos em que pensei que seria tão fácil deixar tudo
isso de lado e ser apenas como meus amigos.

Dr. Daniel Peterson:

00:18:27

Eu penso em uma confissão realmente triste de um estudioso
realmente proeminente. Você reconheceria seu nome. Ele
faleceu agora. Mas ele me disse uma vez o quanto estava triste
por ter sido crítico em relação à igreja quando seus filhos
estavam crescendo. Ele era ativo. Ele estava comprometido. Ele
era um crente. Ele disse: "Mas de alguma forma eu transmitia
minha crítica e não minha fé". E agora, a maioria de seus filhos
está insatisfeita, e ele estava tão triste.

Dr. Daniel Peterson:

00:18:54

E ele disse, ele apenas esperava que o Senhor o perdoasse por
isso. Foi um erro tão grande, porque ele estava genuinamente
comprometido, acreditava muito explicitamente.

Hank Smith:

00:19:03

Notei que eles vão escolher um rei, mas o Senhor não fecha a
porta. Ele diz: "Muito bem, vamos fazer do seu jeito. Vamos
buscar um rei. Eu o ajudarei nisto, mesmo que não vá dar
certo".

Dr. Daniel Peterson:

00:19:15

Sim, ele sabe. E assim, ele inspira Samuel a ir e escolher um rei.
E assim, você tem essa história no Capítulo 9, há um homem de
Benjamin. Benjamin era a menor das tribos. Ele efetivamente
desaparece gerações mais tarde. Ele se funde com a tribo de
Judá e simplesmente desaparece. Mas ele sai para visitar com
um homem de Benjamin cujo nome era Kish. E ele tem um filho
cujo nome era Saul, agora um jovem escolhido, diz ele, e um
bom rapaz.

Dr. Daniel Peterson:

00:19:40

E não havia entre as crianças de Israel uma pessoa mais boa do
que ele. De seus ombros e para cima, ele era mais alto do que
qualquer um do povo. Em outras palavras, ele era mais alto do
que qualquer outra pessoa. Ele era um cara grande e forte. E o
que eles estão procurando realmente, parece ser como um líder
de guerra tanto quanto qualquer outra coisa. E assim, faz
sentido que você olhe para ele como, bem, ele é grande e forte,
como se Mórmon fosse grande em estatura.

Dr. Daniel Peterson:

00:20:05

E, nesses dias, os generais tinham muitas vezes razão na
grossura da batalha. Eles não estavam necessariamente de volta
atrás das linhas de estratégia de trama. Eles estavam lá fora
lutando. E ter um cara forte, alto e com um longo braço de
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ferro, isso faz sentido. Mas ele é bastante humilde em certo
sentido, e é. Quer dizer, ele vem de circunstâncias humildes e
ele realmente começa realmente humilde. Isso vai mudar.
Hank Smith:

00:20:27

Sim. Isso vai mudar.

Dr. Daniel Peterson:

00:20:29

Sim. E é a velha linha do Lord Acton, o poder tende a corromper
e o poder absoluto corrompe absolutamente. Acho que é isso
que acontece aqui. É um triste conto de advertência. Começa
com um caso muito doméstico ou humilde do dia-a-dia. O pai
de Saul tem alguns burros, e eles estão perdidos. E ele envia
Saul e um amigo... criado para sair e tentar encontrar esses
burros. E eles olham em volta e olham em volta e não
conseguem encontrá-los.

Dr. Daniel Peterson:

00:20:57

E finalmente, eles chegam a uma terra chamada Zuph. Saul diz:
"Vamos voltar". Quero dizer, não conseguimos encontrá-los".
Mas o servo diz: "Não, há nesta cidade um homem de Deus".
Ele é um homem honrado. Tudo o que ele diz certamente se
concretiza. Agora, vamos para lá. Porventura, ele pode nos
mostrar o caminho que devemos seguir". E é interessante para
mim que Saul parece não ter ouvido falar dele. Samuel é um
cara famoso. Há várias pistas aqui nestes capítulos de que Saul
talvez não seja o cara mais sensível espiritualmente ao redor.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:28

Seu servo sabe sobre Samuel, o grande homem de Deus, o
vidente. Não, Saul não sabe nada sobre ele. Então, ele diz:
"Vamos perguntar a ele". Eles falam em receber um presente, e
nós lhe daremos algo. Isto me lembra, de certa forma, a história
de Joseph Smith. Uma das coisas pelas quais Joseph era
conhecido entre as pessoas que o conheciam, eu nem vou dizer
nos primeiros tempos da igreja, antes da fundação da igreja, era
sua capacidade de encontrar coisas.

Dr. Daniel Peterson:

00:21:50

Há várias histórias sobre isso, que ele podia ver as coisas à
distância. Este é o tipo de coisa que aparentemente Samuel
poderia fazer, e ele é chamado de "o vidente". E esse foi um de
seus dons. Muito, muito humilde. Quer dizer, você pensa:
"Certamente, há coisas mais exaltadas que isto que você pode
fazer do que encontrar burros", mas é algo que ele pode fazer. E
Joseph poderia fazer o mesmo tipo de coisa.

Dr. Daniel Peterson:

00:22:12

E ele finalmente desiste em parte porque Joseph Sr. lhe diz:
"Você tem uma grande vocação. Você não deveria desperdiçá-la
com esse tipo de bobagem". Pare de procurar por moedas
perdidas e coisas assim. Isso não é o que você deve fazer. Você
tem essa habilidade, e a dedique a Deus". Há ali um ponto de
contato entre Samuel e Joseph, acho eu. De qualquer forma,
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eles encontram Samuel e Samuel já foram avisados, versículo
15, no dia anterior.
Dr. Daniel Peterson:

00:22:39

Ele diz: "Haverá um homem que aparecerá fora da terra de
Benjamin". E é ele que você deve ungir para ser o capitão sobre
o meu povo Israel". Ele pode salvar o meu povo da terra dos
filisteus. Eu olhei para o meu povo porque o grito deles veio até
mim". O mesmo tipo de linguagem que você recebe quando
Moisés é chamado para libertar o povo de Israel do Egito. "Eu
ouvi o grito deles".

Dr. Daniel Peterson:

00:22:59

E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Eis o homem de
quem te falei, este reinará sobre o meu povo". Então, Samuel
lhe dá este conselho. Ele está esquecendo os burros, versículo
20. Eles foram encontrados. Não se preocupe com eles. "Mas o
que é realmente importante é você, o desejo de Israel", diz ele,
"em quem está todo o desejo de Israel". Não é sobre ti e sobre
toda a casa de teu pai"?

Dr. Daniel Peterson:

00:23:23

Agora, o desejo de Israel deveria ser Deus, mas, oh bem, é
agora mesmo sobre Saul. E Saul responde de uma forma
humilde. Ele diz: "Não sou eu um benjaminita, da menor das
tribos de Israel, minha família a menor de todas as famílias das
tribos de Benjamin? Por que então falas assim para mim?". Isto
é louvável. Ele começa bem, pelo menos parece que sim. E
assim, você passa por este pequeno episódio de Samuels
chamando-o e ungindo-o no início do Capítulo 10.

Dr. Daniel Peterson:

00:23:57

E quero dizer algo sobre isso, que no Capítulo 10, Samuel pega
um frasco de óleo e o derrama sobre sua cabeça. Agora, os
santos dos últimos dias estão cientes das unções. Ainda
acreditamos no uso de óleo para certos tipos de unção, não
apenas dentro do templo, mas fora dele. Mas a palavra para
unção está relacionada com a palavra Messias. O verbo ungir
está relacionado com a palavra Messias.

Hank Smith:

00:24:21

O ungido é o Messias, certo?

Dr. Daniel Peterson:

00:24:21

Sim. Então, Christos, Cristo, essa é a palavra grega relacionada à
unção, um crisma do qual as pessoas às vezes falam. O Messias,
o Salvador, é o ungido, no sentido último. Mas, enquanto isso,
os reis são ungidos. Ele é ungido para ser também um rei, Jesus
é. Os reis foram ungidos. Teremos dois deles neste conjunto de
capítulos, Saulo e depois Davi, que são ungidos com óleo
literalmente para se tornarem reis.
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Dr. Daniel Peterson:

00:24:48

E assim, estes capítulos, eu acho, devem ser de interesse para
os santos dos últimos dias, que sabem algo sobre as unções
petrolíferas. E eles ainda fazem isso, eu entendo, durante a
coroação do monarca britânico. Há uma unção com óleo, que é
transportada das práticas bíblicas, tenho certeza, inspirada por
estes mesmos capítulos. É uma unção literal com óleo que os
torna literalmente os ungidos.

Hank Smith:

00:25:10

Cara, nós começamos tão bem aqui. Você está pensando: "Isto
vai funcionar". Encontramos o cara mais humilde de todo Israel.
Isto vai funcionar", e não vai funcionar.

Dr. Daniel Peterson:

00:25:22

Agora, infelizmente, ele vai à cabeça. Saul é uma história
trágica. Ele não é simplesmente maligno. Alguns dos últimos
reis de Israel serão simplesmente malignos. Ele não era, mas ele
vai muito mal. Tem que ser removido e sua linha não o sucede
depois, o que é terrivelmente triste.

Hank Smith:

00:25:41

Esta é uma lição na Seção 121. Assim que os homens recebem
um pouco de poder ou autoridade, como eles supõem, eles não
conseguem lidar com isso. Eles não podem lidar com isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:25:49

Sim. Uma das coisas que amo nestas histórias, a maioria de nós
provavelmente não terá a oportunidade de servir como reis de
Judá ou Israel ou algo parecido, não nesta vida, mas eles são tão
humanos de certa forma. Isto é a mesma coisa, pode ir para o
avanço em um negócio, em uma corporação, ou para o avanço,
francamente, na igreja.

Dr. Daniel Peterson:

00:26:11

Temos que ter cuidado para que, se formos chamados a uma
posição, ela não suba à nossa cabeça, que não nos tornemos
melhores que os outros porque temos essa posição ou que
pensamos que há glória nela para nós. Não é disso que se trata.
Gosto muito do princípio de que devemos olhar para as
escrituras e pensar: "Caramba, veja como ele foi estúpido".
Vejam como ele era malvado". Há alguma chance de que eu
seja culpado deste tipo de coisa? Quero dizer, isto poderia se
aplicar a mim?

Dr. Daniel Peterson:

00:26:34

Eu não sou Saul, mas já me comportei assim? Quando, cara, eu
tenho sucesso em alguma coisa, tenho uma consulta ou tenho
um escritório ou ganho algum elogio, e começo a pensar: "Eu
sou realmente bom".

Hank Smith:

00:26:46

Porque se ele pudesse ter mantido essa atitude, se ele pudesse
ter mantido isso, não sou eu um benjamita, a menor tribo de
Israel, minha família é a menor de todas as famílias da tribo de
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Benjamin? Cara, se você pudesse manter essa humildade, você
vai ficar bem, Saul. Mas ele perde isso.
John Bytheway:

00:27:02

Moisés e Enoque, com quem começamos: "Todo o povo me
odeia. Eu sou lento na fala", diz Enoque. E eles parecem ter sido
capazes de mantê-lo, eu acho. Gosto da idéia de às vezes nas
escrituras, você tem exemplos, às vezes tem avisos. Este é um
daqueles que começa como um exemplo e infelizmente termina
em, não faça isto, um aviso.

Dr. Daniel Peterson:

00:27:24

Sim. Lembro-me de meu irmão me dizer uma vez que quando
foi chamado como bispo, ele disse que era provavelmente o dia
mais negro de sua vida em termos de testemunho. Por quê?
Porque ele disse: "Eu sempre olhava para os bispos".

Hank Smith:

00:27:40

E eu descobri que eles são como eu.

Dr. Daniel Peterson:

00:27:42

Sim. Eu era um e pensei: "Sério?". Mas não acho que seja uma
má atitude a ter. Em algum lugar eu vi uma fala de Heber J.
Grant e não consigo lembrar onde, já faz anos, onde ele disse:
"Se você alguma vez se sentir totalmente adequado a uma
chamada da igreja, isso é um problema real. Você deve se sentir
intimidado, humilhado e preocupado, não ao ponto de ser
incapacitado". Estou pensando: "Cara, preciso de ajuda porque
simplesmente não posso fazer isso".

Dr. Daniel Peterson:

00:28:11

Se você chegar a ele como, "Cara, eu tenho esperado por esta
posição por muito tempo. As cabeças vão rolar. Eu realmente
vou fazer mudanças aqui". Então eu acho que você precisa
voltar um pouco para a prancheta de desenho.

Hank Smith:

00:28:24

Qualquer pessoa que queira ser bispo deve ser.

Dr. Daniel Peterson:

00:28:26

E eu também ouvi essa frase das autoridades gerais, que
disseram: "Você quer este cargo?" Esta idéia de que você
deveria ser humilhado pelo colega e intimidado por ela, em vez
de entusiasmado. "Rapaz, agora eu tenho poder e autoridade, e
isto é o que mereço". Já estava na hora de me chamarem". Essa
é uma atitude totalmente errada.

Dr. Daniel Peterson:

00:28:43

Para mim, isso é realmente relevante para essas passagens que
Saul começa com essa atitude e por isso você acha que, no
início, isso vai dar certo. Este é um bom rapaz. Mas ele não
pode mantê-lo e essa é a tragédia de Saul. Mas ele não é uma
pessoa podre, mas ele se volta para o pior.

Hank Smith:

00:29:00

A corrupção se instala.
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Dr. Daniel Peterson:

00:29:02

Sim. As pessoas são chamadas juntas, no versículo 17, em
Mizpah. Samuel quer manifestar a eles quem foi chamado. Ele
recita sua história para eles. "E vocês rejeitaram seu Deus", diz
ele novamente no versículo 19. "Ele o salvou". Ele mesmo te
salvou. Você não precisava de um rei então, mas você lhe disse,
não, mas colocou um rei sobre nós. Agora, portanto,
apresentei-vos diante do Senhor por vossas tribos e por vossos
milhares. Vós ireis receber o que pedistes".

Dr. Daniel Peterson:

00:29:28

Então, Samuel chama todas as tribos de Israel para se
aproximarem, a tribo de Benjamin tomou. Suponho que eles
lançaram à sorte ou determinaram de alguma forma qual tribo
é relevante. Então, ele chama a tribo de Benjamin para se
aproximar e ele escolhe a família. E Saul é escolhido fora da
família, e eles não conseguem encontrá-lo. E isto é, de certa
forma, cômico. Portanto, eles perguntaram ainda mais ao
Senhor, se o homem ainda deveria vir para lá.

Dr. Daniel Peterson:

00:29:51

E o Senhor respondeu: "Eis que ele se escondeu entre as
coisas". Agora, o que isso significa é que todos eles se reuniram
de todo Israel em Mizpah para esta grande reunião panisraelita. Saul está pendurado entre as bagagens. Ele não quer
ser rei. Ele está escondido lá fora. Então, eles correram e o
buscaram lá.

Hank Smith:

00:30:13

Eu quero ver uma reunião sacramental como esta. O novo bispo
é assim e assim. Onde ele está? Ele está fora no
estacionamento. Ele não quer este chamado.

John Bytheway:

00:30:23

Ele está no armário dos casacos.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:25

Então, eles o vêem e ele é cabeça e ombros mais altos do que
qualquer outro.

Hank Smith:

00:30:29

Você não pode se esconder.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:30

Não. E Samuel diz: "Você vê aquele que o Senhor escolheu? Não
há nenhum como ele entre todo o povo". E todo o povo gritou e
disse: "Deus salve o rei", o que soa muito britânico.

Hank Smith:

00:30:41

Sim. E você notou isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:30:43

E algumas pessoas realmente o favorecem. E depois, é claro, há
alguns, os filhos de Belial, bandidos, o tipo de bandidos que
dizem: "Ah, como este homem vai nos salvar? E eles o
desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Mas ele se calou.
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Ele não responde a eles com raiva ou algo parecido. E haverá
uma ilustração muito bonita disso mais tarde.
Dr. Daniel Peterson:

00:31:02

De certa forma, tenho pensado às vezes que os melhores
candidatos a cargos podem ser precisamente aqueles que não
se acham adequados, que não estão procurando o cargo, que
preferem no geral ser deixados sozinhos ou ser professor de
escola dominical júnior ou algo parecido, que não querem ser
bispo ou presidente de estaca.

Hank Smith:

00:31:21

É por isso que seis meses antes de meu bispo ser liberado, eu
geralmente envio uma pasta completa sobre o porquê de eu ser
o próximo bispo, e isso quase garante.

Dr. Daniel Peterson:

00:31:32

Isso mesmo. Rapaz, eu tenho planos.

Hank Smith:

00:31:35

Sim. Aqui vamos nós. Já tenho minhas gravatas todas
escolhidas, presidente. Aqui vamos nós.

Dr. Daniel Peterson:

00:31:41

Um amigo meu que está servindo como presidente do meu
departamento acabou sendo escolhido para ser o reitor da
minha faculdade. Ele não queria ser o reitor da faculdade e por
isso se propôs a fazer campanha por ela. Ele colocou placas em
sua porta anunciando sua candidatura a reitor e todo esse tipo
de coisa. E ele recebeu uma ligação do vice-presidente
acadêmico que lhe disse: "Olha, não vai funcionar. Você vai ser
o novo reitor".

Dr. Daniel Peterson:

00:32:04

E o engraçado é o seguinte. Naquele mesmo fim de semana em
que ele foi escolhido como reitor, ele havia sido meu chefe de
departamento. Ele também foi escolhido como... ele havia
servido como bispo de uma ala do campus. Ele também foi
escolhido como o presidente da estaca de sua casa no mesmo
fim de semana. E aqui está o que é realmente terrível. Por
alguma razão, houve uma confusão e ele não foi liberado como
bispo da ala do campus por cerca de um mês após sua vocação
como presidente de estaca de sua estaca de casa. E ele também
é um novo reitor.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:38

Um dia encontrei-o no corredor, pouco depois, comecei a fazer
uma rachadura e ele disse: "Não, não é engraçado". Minha vida
acabou".

Hank Smith:

00:32:48

Não é engraçado. Muito cedo, muito cedo.

Dr. Daniel Peterson:

00:32:54

Sim. Mas eu adoro as pessoas que recebem os telefonemas que
não os quiseram, mas que estão à altura da ocasião. Eles o
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fazem porque foram chamados. E até agora, Saul se parece com
esse tipo de cara. E então, entramos no capítulo 11 de... que
sempre me soa sinistro.
John Bytheway:

00:33:10

Capítulo 11.

Hank Smith:

00:33:11

Capítulo 11.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:11

Acho que fiz isso correto antes de entrar no Capítulo 11.

John Bytheway:

00:33:13

A falência.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:14

Mas nós entramos na história de Nahash, a amonita. Isto é
interessante porque há realmente uma passagem nos
Pergaminhos do Mar Morto que deve vir no final do Capítulo
10, que dá um pouco mais de contexto para esta história. Há
uma versão de Samuel no 4Q Sam algo ou melhor, da Caverna
4, a famosa caverna. Se você for para a área do Mar Morto, o
Qumran, e você for para aquele mirante e vir a caverna logo
abaixo de você, é isso, é a caverna de onde este documento
veio.

Dr. Daniel Peterson:

00:33:41

E tem alguns versículos que não estão em nosso texto da Bíblia
sobre como Nahash, o amonita, já tinha feito este tipo de coisa.
Ele estava assediando os israelitas e estendendo os olhos. E ele
é apenas uma pessoa realmente detestável e terrível, certo?
Então, ele se aproxima e se encaminha contra Jabesh-Gilead.
Agora, os amonitas estão mais ou menos na região da Jordânia
de hoje. Eles estão do outro lado do rio Jordão. A moderna
cidade de Amman tem esse nome por uma razão. Esse é mais
ou menos o território dos amonitas.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:11

E assim, Jabesh-Gilead também está do outro lado do rio
Jordão. De todos os assentamentos israelitas, ele está exposto
porque não está na terra de Israel propriamente dita, o que
pensamos hoje como a terra de Israel. Acabou do outro lado. E
assim, este tipo dos amonitas decide que virá atrás deles. Eles
são um outlier, fora por si mesmos. E todos os homens de
Jabesh lhe disseram: "Faça um pacto conosco, e nós te
serviremos", porque ele os está sitiando.

Dr. Daniel Peterson:

00:34:39

E Nahash, o amonita, respondeu-lhes: "Nesta condição, farei um
pacto convosco, para que eu possa lançar fora todos os vossos
olhos direitos, e o censuro a todo Israel". Agora, isso é um
negócio atraente, certo?

John Bytheway:

00:34:51

Brutal.
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Dr. Daniel Peterson:

00:34:51

Você pode ver porque eles não estão muito entusiasmados com
isso. E isto não significa apenas que é cruel, mas também que é
uma humilhação ter uma população inteira que teve que se
submeter para ter seus olhos direitos removidos. Quer dizer,
eles nunca em suas vidas superariam a vergonha disto. Acho
que também pode haver uma razão prática. Estes são arqueiros,
eles têm essa reputação. Bem, se você eliminar um de seus
olhos, eles não podem ver tão bem para ser arqueiro.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:16

Eles serão neutralizados e perderão seu senso de distância. É
sádico e cruel, mas também tem um ponto de vista. É um ponto
de propaganda e um ponto militar. Hoje em dia, eles permitem
a guerra de cavalheiros de certa forma, ironicamente. Os
anciãos lhe disseram: "Dê-nos sete dias de descanso, e
enviaremos mensagens a todas as costas de Israel". Isto são as
costas, não apenas as cidades costeiras, mas todas as regiões de
Israel. Isto é o Rei James English para todas as regiões de Israel.

Dr. Daniel Peterson:

00:35:46

"E se não houver homem para nos salvar, nós iremos até você".
Se esta é a única escolha que temos em vez de um massacre de
todos na cidade, está bem, nós o faremos". Então, os
mensageiros vêm a Gibeah de Saul. Essa é uma área ao norte de
Jerusalém. Eles contam a notícia nos ouvidos do povo. Todas as
pessoas levantam suas vozes e choram porque não sabem o que
fazer. E Saul vem, ele está fora com o rebanho.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:07

E isto é interessante porque ele ainda não se tornou o rei com
um palácio. Ele é basicamente um líder de guerra. Bem, não
tem sido uma guerra, uma guerra ativa até agora. E assim, ele
está apenas fazendo o que já tinha feito antes, lidando com o
rebanho. E ele chega no final do dia e diz: "Qual é o problema?".
E eles dizem a ele. E então, o espírito de Deus vem sobre Saul. E
poderíamos simplesmente dizer que ele estava cheio do espírito
de indignação.

Dr. Daniel Peterson:

00:36:31

Pode também ter sido o espírito de Deus, mas certamente acho
que ele está apenas enfurecido. Isto é uma coisa terrível para
exigir dos companheiros israelitas. É uma injustiça, é uma
humilhação e é uma agressão nua. Então, ele pega um jugo de
bois. Ele os usa em pedaços e os envia por toda a costa de Israel
pelas mãos de mensageiros dizendo: "Quem não sair depois de
Saul e depois de Samuel, assim será feito com seus bois".

Dr. Daniel Peterson:

00:36:58

E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram com um
só consentimento. É uma imagem muito marcante. Eles cortam
esses bois, mandam as peças ao redor. É uma coisa estranha de
se fazer. Mas é um juramento solene, é como o que se encontra
no Livro de Mórmon, onde o povo rasga suas vestes, ouvindo o
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Capitão Moroni. "Que possamos ser alugados, mesmo que
nossas roupas sejam alugadas". Use um objeto material e diga:
"Se não fizermos X, Y e Z, que algo nos aconteça exatamente
como aconteceu com essa coisa material", neste caso, os bois.
Dr. Daniel Peterson:

00:37:30

Você o tem no Livro de Rute, por exemplo, onde
repetidamente, você tem personagens que dizem... e para
Samuel também: "O Senhor faz isso comigo e mais ainda se eu
não fizer X, Y e Z". E alguns comentários dizem: "Bem, então
provavelmente é a mesma imagem como desenhar a mão
através da garganta, como a imagem de um sacrifício ou algo
parecido". "O Senhor faça isso comigo se eu não cumprir o
juramento que estou fazendo", o que eu acho que é uma
imagem realmente, realmente interessante e marcante.

Dr. Daniel Peterson:

00:37:56

Não é algo que faríamos hoje, mas tem alguns ecos. Então, ele
se torna o líder de guerra que eles queriam. Dá estes grandes
números e as pessoas vêm até ele, e ele vai e derrota os
amonitas, apenas os espalha. E então, versículo 12, o povo disse
a Samuel: "Quem é aquele que disse: 'Será que Saul deve reinar
sobre nós? Tragam os homens, para que os matemos". Dizendo,
rapaz, havia pessoas que achavam que ele não estava à altura
do cargo, mas veja o que ele fez.

Dr. Daniel Peterson:

00:38:22

Que grande líder ele já provou ser. "Vamos colocar essas
pessoas à morte". E Saul disse: "Não, não, hoje não haverá
homem algum que seja morto, pois hoje o Senhor trouxe a
salvação em Israel". Esse é novamente o humilde Saul. "Que
não haja recriminações, nem vingança, e Deus o fez". Eu não o
fiz. Deus o fez". Ele ainda está indo bem neste ponto. E nós o
admiramos. Ele é um personagem admirável neste ponto.

Dr. Daniel Peterson:

00:38:50

Ele salva seu povo, quero dizer, com a ajuda de Deus,
obviamente. Mas ele não fica com os louros. Ele não fica com a
glória. Samuel diz: "Vamos renovar o reino". E eles vão para
Gilgal, que provavelmente fica em algum lugar perto de Jericó...
provavelmente no campo minado em direção ao rio Jordão
agora, que é um bom lugar para renovar o reino porque
provavelmente é onde os israelitas atravessaram para entrar na
terra de Israel em primeiro lugar.

Dr. Daniel Peterson:

00:39:18

Então, eles estão renovando as coisas. "Certo. Agora, nós vamos
ter um reino".

Hank Smith:

00:39:21

Isto me faz lembrar um pouco Abraham Lincoln escolhendo não
destruir o sul após o fim da guerra.
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Dr. Daniel Peterson:

00:39:31

Sim. E admiramos as pessoas que fazem isso, que têm a chance
de vingança e não a aproveitam.

Hank Smith:

00:39:36

Eles não o aceitam. Sim. Este é o autor nos dizendo como ele
costumava ser? Então, quando chegamos ao ponto em que ele
se torna...

Dr. Daniel Peterson:

00:39:44

O contraste torna-se claro e é simplesmente trágico. Sim, é
trágico. Mas podemos ver por que o Senhor o teria escolhido,
por que Samuel teria ficado satisfeito com ele. E mesmo no
final, vamos receber repetidas notas comoventes sobre como
Samuel nunca mais o vê depois de ter sido rejeitado. Mas ele
chora por ele porque ele começou como um bom homem.
Samuel lamentou ter estabelecido um reino, uma realeza. Ele
não queria estabelecer uma monarquia, mas Saul era um bom
rapaz.

Dr. Daniel Peterson:

00:40:11

Agora, Samuel está prestes a tirar sua licença aqui no Capítulo
12. E é uma passagem interessante para mim. Ele basicamente
vai para o povo e diz: "Todo Israel, eis que eu lhe dei o que você
queria". O rei caminha diante de vocês. Estou velho e com a
cabeça cinzenta". Ele diz: "Eis que meus filhos estão com
vocês". Ele ainda cria seus filhos. E eu penso: "Por que você faz
isso?" Mais ou menos paternal, tanto faz. Seus filhos são
imbecis. É um pai, muito humano para mim.

Dr. Daniel Peterson:

00:40:40

"Eis que meus filhos estão com você". E eu caminhei diante de
vós desde a minha infância até hoje". E isso é realmente
verdade. Este é um profeta cuja carreira começou muito jovem,
e ele tem sido uma figura proeminente em Israel durante todo
este tempo. "Testemunha contra mim", diz ele no versículo 3,
"diante do Senhor, diante de seu ungido, o rei". E então, ele
lhes perguntou: "Será que eu fiz coisas erradas? Será que eu
peguei seu boi? Será que o defraudei? Terei oprimido alguém?"
E todos eles disseram: "Não".

Dr. Daniel Peterson:

00:41:07

E então, ele diz no versículo 5: "O Senhor é testemunha contra
vós, e seu ungido é testemunha neste dia, que não encontrastes
nada na minha mão". E eles responderam: "Ele é testemunha".
Ele me lembra um pouco de Paulo em Atos, fazendo sua viagem
de despedida pelas cidades da Ásia. Ele sabe que não vai vê-las
novamente. E ele vai e diz a certa altura: "Será que eu lhe
entreguei a mensagem? Entreguei-lhe o que o Senhor me disse
para lhe dizer"?

Dr. Daniel Peterson:

00:41:32

"Vocês seriam testemunhas contra vocês mesmos agora que eu
o fiz. Eu vos entreguei tudo o que o Senhor me ordenou que vos
dissesse". E eles disseram: "Sim, você o fez". Nesse caso, Paulo,
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cujo nome originalmente é Saul, a propósito, acho que ele
provavelmente está ciente das dificuldades que estão
chegando. A apostasia está chegando. Mas ele quer que seja
certificado de que ele fez o que deveria ter feito.
Dr. Daniel Peterson:

00:41:51

O que acontece com eles depois não é culpa dele. Ele cumpriu
sua missão, e Samuel está fazendo a mesma coisa.

Hank Smith:

00:41:58

Você se lembra de Elder Holland fazer isso com sua conversa
sobre o Livro de Mórmon? "Quero que fique claro quando me
apresentar diante do trono de julgamento de Deus, declarei que
o Livro de Mórmon é verdadeiro".

Dr. Daniel Peterson:

00:42:08

E acho que isso é poderoso quando uma testemunha, um
profeta e um apóstolo trazem aquele testemunho solene que
diz: "Ouviram isso de mim". Quero dizer, há uma passagem de
George Buchanan que sempre me chamou a atenção. George
Buchanan aparentemente, em várias ocasiões públicas, indicou
que tinha visto o Salvador cara a cara.

Dr. Daniel Peterson:

00:42:27

E em certo momento, ele está falando e diz: "Quero que você
saiba que ouviu alguém hoje que sabe o que ele está dizendo, e
que você o ouviu testemunhar que ele sabe com certeza que
Deus vive e que Jesus Cristo vive, pois eu o vi". E eu acho que é
preciso muito para deitar isso fora. Este é alguém que está
dando um testemunho solene a você tão poderoso quanto
qualquer humano pode.

Hank Smith:

00:42:56

O Senhor é testemunha contra você, nós o fizemos.

Dr. Daniel Peterson:

00:43:00

Sim. Você disse a verdade. E então, ele passa a dar-lhes
novamente a mensagem de que você se rebelou contra Deus
consistentemente através de sua história e que o fez
novamente. Versículo 12, você me disse: "Não, mas um rei
reinará sobre nós, quando o Senhor, seu Deus, fosse seu rei".
Isso está no versículo 12. "Mas isto é o que você queria e o
Senhor lhe deu seu rei, você o tem agora". Mas ele diz: "Vou te
dar uma testemunha de que o que estou dizendo é verdade",
versículo 16.

Dr. Daniel Peterson:

00:43:25

E isto não se destaca tanto para nós quanto poderia ter, ou
como teria para eles. "Agora, portanto, fique de pé e veja esta
grande coisa", diz ele no versículo 16, "o que o Senhor fará
diante de seus olhos". Não é a colheita do trigo hoje? Invocarei
o Senhor, e Ele enviará trovões e chuva, para que percebais e
vejais que vossa maldade é grande, o que fizestes aos olhos do
Senhor ao pedir a vosso rei".
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Dr. Daniel Peterson:

00:43:46

Então, Samuel chamou o Senhor, e o Senhor enviou trovões e
chuva naquele dia. E todo o povo temia muito ao Senhor e a
Samuel. Agora, o que há de tão impressionante nisso? A estação
da colheita é a estação seca na Palestina, em Israel. E assim, não
deveria haver trovões e chuva em um dia como aquele e
certamente não apenas quando Samuel diz: "Está bem, eu vou
chamá-lo e ele virá". E vem.

Dr. Daniel Peterson:

00:44:10

E assim, há trovões e chuva. E as pessoas dizem: "Uau, você está
certo". Todo o povo disse a Samuel: "Reza por teus servos ao
Senhor teu Deus, para que não morramos, pois acrescentamos
a todos os nossos pecados este mal, para nos pedir um rei".
Mas Samuel diz: "Olha, ainda vou continuar orando por ti",
versículo 23. "Deus me livre de pecar contra o Senhor ao deixar
de orar por você". Mas tu pecaste, teme o Senhor".

Dr. Daniel Peterson:

00:44:36

"Mas se ainda fizerdes maldade", termina o capítulo, versículo
25, "sereis consumidos, tanto vós como vosso rei". Portanto,
você tem que parar de fazer estas coisas". O Senhor está
sofrendo muito contigo e até eu estou, porque te amo". Vocês
são meu povo e eu rezarei por vocês. Mas contra nossos
conselhos repetidamente, vocês optaram por seguir este
caminho". Está bem. Agora, vamos ver o início da queda de Saul
no Capítulo 13.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:03

Saul reinou um ano. E quando ele reinou dois anos sobre Israel,
então ele começa a fazer todas as coisas que Samuel previu. Ele
começará a esboçar seu povo. E antes que o vejamos, ele só
está lá fora trabalhando com os rebanhos. E quando chega a
hora de uma guerra, ele chama as pessoas para se juntarem a
ele e elas lutam. Agora, ele vai criar um exército permanente,
escolhendo 3.000 homens de Israel. O resto do povo ele enviou
todos os homens para sua tenda. Mas ele reúne um grande
grupo.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:30

Quero dizer, os números em Israel provavelmente não são tão
grandes naqueles dias. Mas para ter um exército permanente
de 3.000 pessoas, isso tem que ser mantido. Ele tem que
tributar as pessoas para conseguir os fundos para alimentá-las e
manter seus equipamentos e todo esse tipo de coisa. Portanto,
ele está começando a se tornar um rei como todas as nações,
que é exatamente o que Samuel tinha dito e o que eles
queriam, o que eles disseram que queriam.

Dr. Daniel Peterson:

00:45:52

E então, há esta coisa realmente interessante em que Jonathan
sai e fere os filisteus. E então, os filisteus se reúnem para lutar
com Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, e pessoas
como a areia que está à beira-mar em multidão. E eles vieram e
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fizeram a guerra. Quando o povo de Israel viu que estava em
um estreito, diz no versículo 6, o povo estava angustiado.
Dr. Daniel Peterson:

00:46:17

As pessoas se escondiam em cavernas, e em matas, e em
rochas, e em lugares altos, e em poços. E alguns dos hebreus
até atravessaram o Jordão para a terra de Gad e Gilead, que não
é exatamente um território amigável. Eles já tiveram problemas
por lá antes. As pessoas o seguiram tremendo. Quanto a Saul,
ele ainda está em Gilgal. As pessoas que lá estavam, que não
fogem, estão apenas aterrorizadas.

Dr. Daniel Peterson:

00:46:38

E ele permanece por sete dias. Samuel vai se encontrar com ele,
mas Samuel não vem. E assim, aqui é onde Saul faz sua primeira
coisa realmente, realmente errada e isso se tornará uma série
acelerada deles. Saul desiste de esperar por Samuel. Samuel
disse: "Vejo você lá". E porque, mesmo antes, Saul até chama as
pessoas para se juntarem a ele e a Samuel. É o rei e o profeta
lutando juntos. E ele começa dessa maneira.

Dr. Daniel Peterson:

00:47:05

Mas Saul diz: "Certo, ele não vem. Traga aqui uma oferta
queimada para mim, e ofertas de paz". E ele ofereceu a
holocausto. E então, assim que ele terminou de oferecer o
holocausto, eis que Samuel veio. Saul saiu ao seu encontro, para
que ele o saudasse. E Samuel disse: "O que você fez?".

Dr. Daniel Peterson:

00:47:22

Saul disse: "Porque eu vi que o povo estava disperso de mim, e
que tu não vieste dentro dos dias designados, e que os filisteus
se reuniram em Michmash". Portanto, disse eu, os filisteus
descerão agora sobre mim para Gilgal, e eu não fiz súplicas ao
Senhor". Eu me forcei, portanto, me convenci ou pensei que
isso seria uma boa idéia, e ofereci uma oferta queimada".

Dr. Daniel Peterson:

00:47:45

Samuel disse a Saul: "Você tem feito tolices. Tu não guardaste o
mandamento do Senhor teu Deus, que ele te ordenou, pois
agora o Senhor teria estabelecido teu reino sobre Israel para
sempre". Mas agora teu reino não continuará. O Senhor lhe
procurou um homem segundo seu próprio coração, e o Senhor
lhe ordenou que fosse capitão sobre seu povo, porque tu não
guardaste o que o Senhor te ordenou".

Dr. Daniel Peterson:

00:48:08

Agora, qual é o pecado dele aqui? Ele não tem autoridade para
fazer este tipo de oferta, e a toma sobre si. Em um nível, você
pode dizer: "Bem, não foi mal intencionado, mas foi realmente
um mau julgamento, e foi usurpação da autoridade divina de
Samuel". É como cometer um pecado. É como cometer um
pecado de usurpar a autoridade do sacerdócio.
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Dr. Daniel Peterson:

00:48:30

Eu diria, olhe, se você está esperando que alguém dê uma
bênção e ele não vem, e você não tem o sacerdócio, você ainda
não deve dar um passo adiante e dizer: "Pela autoridade do
sacerdócio, eu lhe dou uma bênção". Não temos a autoridade
para intervir em nome de um líder da igreja. Se eu não tenho a
aprovação para batizar alguém e não tenho as chaves, não
posso simplesmente ir em frente e batizar. Você espera. Há uma
ordem no reino, e Saul a violou.

Hank Smith:

00:48:54

E ele sabia disso. Ele sabia.

Dr. Daniel Peterson:

00:48:56

Sim, ele fez. Agora, você pode entender o raciocínio dele. Este é
um passo de transição para se tornar ruim, mas foi ruim mesmo
assim. E assim, Samuel lhe diz: "Olhe, está bem, você não vai ser
derrubado como rei, mas seu filho não lhe sucederá". Sua linha
não lhe sucederá depois de você". Você perdeu esse privilégio
de se tornar o senhor de uma linhagem de reis", e nós dizemos
do nosso ponto de vista, de estar na linhagem do próprio
Messias.

Dr. Daniel Peterson:

00:49:25

Essa será a casa davídica, o papel da casa davídica, não a casa
de Saul, filho de Kish. Poderia ter sido, aparentemente, mas não
foi. É um passo em falso crucial, não é o último. E pode mostrar
um certo grau de arrogância, ou "Eu sou o rei para poder dar
um passo à frente e fazer este ato". Quero dizer, estamos em
circunstâncias apertadas, não precisamos esperar". Mas ele não
tem o direito. Apesar de ser rei, ele não deveria fazer isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:49:48

Não importa qual seja seu status fora da igreja. Na igreja, há
uma ordem. E você pode ser um presidente de empresa, e seu
bispo pode ser, quem sabe, uma profissão realmente humilde.
Mas ainda na igreja, ele é o chefe de sua ala.

John Bytheway:

00:50:04

Uma coisa interessante acontece nas academias militares e
assim por diante, quando se tem um sargento sendo o bispo
sobre um capitão ou um major que é seu primeiro ou segundo
conselheiro. Esse tipo de coisa acontece às vezes nas academias
militares, onde todas essas fileiras desaparecem quando se está
em um ambiente eclesiástico.

Dr. Daniel Peterson:

00:50:24

Lembro-me de conversar com alguém em minha missão que era
um militar da Alemanha, um militar americano. E eu lhe fiz a
pergunta: "Então, acontece que um general como membro de
uma estaca e o presidente da estaca é de um posto muito
inferior? Ele disse: "Ah, sim, isso acontece". E eu disse: "Como
isso funciona?" Ele disse: "Muito bem, porque entendemos que
o general comanda seis dias por semana em coisas não
eclesiásticas". ”
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Dr. Daniel Peterson:

00:50:50

Uma das linhas que mais gostei daquele encontro com Elder
Gong, como eu disse, foi Elder Gong, e sua esposa, e outros três
de nós por um par de horas falando sobre um assunto
interessante. E no final, um dos nossos contingentes, a
autoridade não geral e a esposa da autoridade geral, um deles
disse ao Elder Gong: "Bem, estamos muito gratos por certas
coisas de que estávamos falando e pelo que você faz".

Dr. Daniel Peterson:

00:51:10

Ele diz: "Posso lhe dizer que nós, nos bancos, realmente
apreciamos isto". E Elder Gong voltou muito rápido e muito
suavemente e disse: "Estamos todos nos bancos".

Hank Smith:

00:51:21

Dan, naquele versículo 12, "eu me forcei, portanto" é uma
racionalização de, "Olha, eu não tive escolha. Eu tinha que fazer
isto". O que foi que eu me forcei a fazer?

Dr. Daniel Peterson:

00:51:32

Acho que é isso que sugere. "Eu mesmo me convenci". Isto é,
me sugere que ele pensou nisso. Ele queria esperar, mas depois
tomou esta decisão e foi uma decisão errada. Mais uma vez,
acho que é uma má ação transitória. Não é uma má ação, Saul.
Isto é muito bom Saul, mas falhou Saul, pensando nisto e
pensando: "Uau, estamos em uma situação militar apertada".
Eu preciso da bênção de Deus. Samuel ainda não chegou. Ele
está um pouco atrasado. Acho que em uma circunstância
apertada como esta, eu posso fazer isso".

Dr. Daniel Peterson:

00:52:03

Mas há certas circunstâncias em que, não, não é bom dar um
passo adiante e fazer algo assim. O que o Senhor sempre tentou
ensinar aos israelitas, penso eu, é sua exatidão no cumprimento
de seus mandamentos. Penso que essa é uma das razões de
muitos dos pequenos mandamentos sobre não comer isto ou
comer aquilo. É para nos ensinar que você cumpre estas regras.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:24

Vou dizer isto sobre nossa própria observância da palavra de
sabedoria. Penso que a palavra da sabedoria é valiosa em si
mesma. Obviamente, é um bom código de saúde e assim por
diante. Mas ela também nos ensina a obediência. As pessoas
me perguntaram: "Você realmente acha que beber uma xícara
de café o mandaria para o inferno?". E minha resposta é:
"Provavelmente não você". Quero dizer, se você é um nãomembro, tenho certeza que não. Mas eu? Talvez. Talvez".
Porque não é tanto a xícara de café, isso não é nada.

Dr. Daniel Peterson:

00:52:54

É a atitude que diria: "Eu posso beber isto e isso realmente não
importa". Sim, isso importa, não intrinsecamente. As pessoas
dificultam ainda mais, às vezes surgem com estas experiências
de pensamento ridículas. "Bem, e se você estivesse no deserto
morrendo de sede e tudo o que você tinha era uma garrafa
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térmica de café?" Imagino que a certa altura, o Senhor vai dizer:
"Vá em frente e beba o café, vamos lá".
Dr. Daniel Peterson:

00:53:15

Mas isso não é a mesma coisa. É a atitude leve que diz: "Eu
posso fazer isto. Eu posso violar um pouco do mandamento. Eu
posso raspar um pouco as regras e ficarei bem". Bem, se você
começar a raspar um pouco as regras, então você as raspa mais,
e depois mais, e muito em breve não haverá regras. Portanto, o
Senhor está tentando ensinar seu povo a obedecer com
exatidão e honra, se você quiser.

Hank Smith:

00:53:37

Esta pequena decisão vai levar a decisões cada vez piores até
que Saul esteja completamente fora do penhasco aqui.

Dr. Daniel Peterson:

00:53:45

Acho que, de certa forma, esse é um dos pontos nos militares
de ensinar pessoas marchando e perfurando e coisas assim. É
para acostumar a idéia de que em questões mais pesadas do
que apenas marchar pelo campo de desfile, quando a ordem
chega, você o faz. Porque você não quer um exército onde
todos dizem: "Eu não sei". Talvez eu tente tomar aquela ponte,
ou talvez não. Talvez meu grupo vá para o norte ao invés de
para o sul ou algo assim". Não.

Hank Smith:

00:54:09

Achei que não haveria problema. Sim, eu achei que estaria tudo
bem.

John Bytheway:

00:54:12

Não me apetece fazer isso hoje.

Dr. Daniel Peterson:

00:54:14

Se você já esteve em uma organização onde tem pessoas
trabalhando sob seu comando, posso lhe dizer que é uma
sensação tão boa quando você tem pessoas com quem você
pode concordar em uma tarefa, e você apenas sabe que ela será
cuidada. Você não precisa mais pensar sobre isso. Isso será feito
porque essa pessoa é realmente confiável, e é isso que você
quer. E Saul não se mostra confiável aqui.

John Bytheway:

00:54:35

E até eu acho que a idéia de exatidão, mas também a idéia de,
você vai guardar um mandamento, faça ou não sentido para
você no momento? É a coisa de Adão. "Eu não sei, salvo que o
Senhor me ordenou". E a seqüência é agradável. Está bem.
Então, Adam mandou explicar a ele. Então, talvez tenhamos isso
explicado para nós. Talvez não o tenhamos. O que faremos se
isso não fizer sentido para nós? É um teste.

Dr. Daniel Peterson:

00:55:02

Há uma história que Harold B. Lee contou sobre sua infância
que eu acho realmente interessante, sobre ele ter saído
correndo em um campo em Idaho, onde estava crescendo, e
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chegou a uma cerca que delimitava a área em que estava e de
repente ouviu uma voz. Ele disse que era uma voz tão clara
quanto jamais havia ouvido, uma voz audível que dizia: "Não
suba a cerca". E ele disse: "Olhei em volta, não consegui ver
ninguém. Eu nunca vi ninguém lá".
Dr. Daniel Peterson:

00:55:28

Mas ele disse: "A voz foi absolutamente clara". E ele disse:
"Então, eu me virei e não subi a cerca". E ele disse: "Eu não sei o
que estava do outro lado da cerca, e não saberei nesta vida". Ele
disse: "Mas eu não subi a cerca, e aprendi muito com isso". Se a
voz vem e diz: "Não suba a cerca", não suba a cerca.

Hank Smith:

00:55:48

E eu notei que Samuel disse: "O que você fez?" E Saul diz: "Eu vi
o povo, eles estavam dispersos". A culpa não é minha. A culpa é
deles".

Dr. Daniel Peterson:

00:55:56

Sim. Ele fará isso novamente quando o puxar novamente. "É o
povo. O povo me obrigou a fazer isso. Não é minha culpa".

Hank Smith:

00:56:02

Sim. E se ele simplesmente tivesse dito: "Eu fiz mal? O que você
fez?" E Saul disse: "Eu fiz mal, mas tive que fazer. Foi culpa de
outra pessoa".

Dr. Daniel Peterson:

00:56:12

Acho que isso cobre uma infinidade de pecados. Penso que
muitas vezes, se fizermos algo errado, nós apenas o
reconhecemos francamente. Dizemos: "Sim, desculpe, isso foi
um erro. Eu sinto muito. Não o farei novamente". Então, isso
pode ser ignorado. Mas se começar a sugerir um padrão de
comportamento, "eu não assumo responsabilidade, e tomo más
decisões e assim por diante", então as pessoas perdem a
confiança. O Senhor perde a confiança em você.

Hank Smith:

00:56:36

Oh, só estou olhando para isso. Porque este é o ponto de
virada, e depois vai continuar mais tarde. Eu estava apenas
analisando esse ponto de virada. Muito bem. Vamos continuar.

Dr. Daniel Peterson:

00:56:45

Sim. Capítulo 14, esta história de Jonathan ferindo a guarnição
dos filisteus. É uma história curiosa. Jonathan parte. Ele é um
tipo aventureiro, um jovem rapaz atado. Suponho que se Saul
fosse grande, Jonathan também poderia ter sido. E ele foi criado
para ser um guerreiro como o filho do rei. E ele vai para
enfrentar uma guarnição filisteia. E ele vai apenas com seu
portador de armadura. Diz que eles se descobriram sob os
filisteus, é o velho rei James English para isso.

Dr. Daniel Peterson:

00:57:14

Eles se revelam. Eles não estão mais se escondendo. Eles
simplesmente se destacam, separados por alguma distância e
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dizem: "Aqui estamos nós". E os israelitas têm se escondido
debaixo das rochas, e em cavernas, e coisas assim. Então, os
filisteus se divertem com isso. E os filisteus estão se sentindo
bastante adequados ao caso. "Aqui estão dois imbecis nos
desafiando. O que há de errado com esses dois idiotas"?
Dr. Daniel Peterson:

00:57:37

E ele diz ao seu portador de armadura: "Se eles disserem: 'Fique
aí e nós iremos até você', então nós ficaremos aqui. Mas se eles
disserem: 'Venham, rapazes', então saberemos que eles foram
entregues em nossas mãos". E é isso que eles fazem. Verso 11,
ambos se descobriram sob a guarnição dos filisteus. E os
filisteus disseram: "Eis". Esta é uma linguagem tão imponente
do Rei James. Acho que você tem que entender que
provavelmente não é tão imponente.

Dr. Daniel Peterson:

00:58:01

"Eis que os hebreus saem dos buracos em que se esconderam",
como "Veja, os hebreus estão saindo dos buracos em que se
esconderam". Nós os intimidamos. Agora, esses dois caras
saíram". E os homens da guarnição responderam Jonathan e
seu portador de armadura e disseram: "Venha até nós, e nós lhe
mostraremos uma coisa". Ou é do tipo: "Venha, vamos lhe dar
uma lição". Nós cuidaremos de você".

Dr. Daniel Peterson:

00:58:24

E Jonathan disse: "Certo, esse era o sinal que eu estava
procurando. Eles foram entregues em nossas mãos". E ele vai
atrás deles, eles são muito eficazes. Isso causa pânico entre os
filisteus. E os filisteus correm e Saul vê isso. As pessoas podem
ver que a guarnição filisteia está derretendo. E assim, Saul
chama por um aumento. Ele quer que um oráculo seja tomado.
"Tragam o arco". O arco estava com eles.

Dr. Daniel Peterson:

00:58:53

E assim, eles verificam e depois Paul... Saul, com licença, Saul se
junta e eles vão para a batalha. É uma rota espetacular. Então, o
Senhor salvou Israel naquele dia. E os homens de Israel estavam
angustiados naquele dia, embora por uma razão. É aqui que
entra em jogo outra má decisão por parte de Saul. Saulo havia
conjurado o povo, versículo 24, dizendo: "Maldito seja o
homem que come qualquer comida até a noite, para que eu
possa ser vingado dos meus inimigos".

Dr. Daniel Peterson:

00:59:20

Agora, observe a maneira como ele personaliza isso também.
"São meus inimigos. Eu deveria ser vingado, eu, eu, eu, eu". É
apenas esta regra estúpida. É um dia muito quente,
provavelmente. E ele diz: "Ninguém deveria comer", e eu acho
que talvez ninguém devesse beber, "pelo resto deste dia até
que eu tenha sido completamente vingado em todos os meus
inimigos". Mas adivinhe quem não o ouviu fazer esse
juramento? Esse é um juramento muito solene.
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Dr. Daniel Peterson:

00:59:43

Jonathan não ouviu porque ele estava brigando com os filisteus.
Ele não estava lá. Então, diz no caminho que lhes foi ordenado
que não comessem. Mas Jonathan se depara com um favo de
mel e está com fome, e tem sido um longo dia de batalha. Ele
precisa de algumas calorias. E assim, ele come um pouco do
mel, totalmente inocentemente. E ele é o herói do dia, e
mesmo assim ele violou o comando de seu pai.

Dr. Daniel Peterson:

01:00:08

E isto mostra, a propósito, uma forma estupidamente literalista
de entender um comando. A maioria de nós diria
razoavelmente: "Bem, veja, se ele não o ouviu, não é culpado
de violá-lo". Mas Saul não lhe dará essa saída. E assim, diz
Jonathan, ele responde a isto quando lhe dizem: "Seu pai
colocou o povo sob um juramento de que não comeriam nada
hoje".

Dr. Daniel Peterson:

01:00:30

E Jonathan diz... Jônatas sai disto tantas vezes como o melhor
homem do que seu pai, Saul, especialmente quando Saul se
torna pior. Mas Jônatas diz: "Meu pai tem perturbado a terra".
O que ele diz é: "Esta é uma má decisão da parte do meu pai".
Veja o que isso fez por mim". Quero dizer, tenho algumas
calorias em mim". Ele não pensaria em termos tão modernos.
"Por ter comido algo, sinto-me melhor. Tenho um pouco mais
de energia agora e podemos continuar com a batalha".

Dr. Daniel Peterson:

01:00:55

Ele disse: "Você não vê o quanto melhor se o povo pudesse
comer hoje a comida que encontrou no acampamento dos
filisteus, que eles teriam sido mais eficazes em vez de menos"?
E assim, eles têm uma tremenda vitória. Então, o povo fica fora
de controle.

Hank Smith:

01:01:13

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

00:01

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:07

Dan, parece que Saul está mudando pouco a pouco ao longo
desta história.

Dr. Daniel Peterson:

00:12

Sim, eu acho que ele está se tornando mais egocêntrico. É mais
sobre ele do que sobre os israelitas ou seu povo. E seu
julgamento está sofrendo. Ele está tomando más decisões. Este
juramento foi uma decisão muito ruim. Até mesmo Jonathan,
seu filho, o príncipe herdeiro, quer dizer, para colocá-lo em
perspectiva, Jonathan diz: "Esta foi uma má decisão". Os
guerreiros teriam sido mais eficazes se não tivessem tido fome.
E eu penso que talvez ressequidos de sede o dia todo.

Dr. Daniel Peterson:

00:37

Por que ele fez isso? Foi um juramento bobo. E a razão pela qual
ele o faz é para que eu possa ser vingado dos meus inimigos ou
sobre os meus inimigos. Isso não tem a ver com o bem-estar de
Israel. Isso é uma coisa estranha e pessoal dele. As coisas
estavam ruins no capítulo anterior. Elas ficaram muito piores
neste capítulo. E até vai seguir em frente porque o povo então
está tão faminto que voa sobre o despojo, leva ovelhas e bois,
diz no versículo 32, e bezerros. E eles os matam no chão e as
pessoas que os comem com o sangue. Que estão comendo cru.
Isso é muito estranho.

Dr. Daniel Peterson:

01:11

Mas eles estão comendo com o sangue, o que é um pecado aos
olhos de Deus em termos do código do mosaico. Até mesmo
Saul se ofende com isso, então ele diz: "Vós transgredistes, rolai
uma grande pedra para mim hoje", no versículo 33: "E dispersaivos e dizei-lhes: cada homem traga seu boi e suas ovelhas e
matem-nos aqui e nós os cozinharemos". Portanto, não
cometereis este pecado". Há mais. Saul disse: "Vamos descer
atrás dos filisteus à noite e estragá-los". E eles disseram: "Oh, o
que você achar que está certo". E ele diz: "Muito bem, vamos
nos aproximar de Deus, até aqui de Deus". Saul pediu conselho
a Deus: "Devo descer atrás dos filisteus? Isso vai entregá-los nas
mãos de Israel"?
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Dr. Daniel Peterson:

01:49

Mas ele não lhe respondeu naquele dia, nenhuma resposta
chega. Eles estão acostumados a uma resposta que vem através
do éfode. Não sabemos exatamente como isso funcionou
consultando o éfode, as pedras, o Urim e o Thummim, muitos,
algo assim. Mas não há resposta. E assim Saul diz: "Bem, deve
haver algo errado. Por que o Senhor não está respondendo a
eles? Deve ser um pecado no acampamento. E como vive o
Senhor, que salva Israel, embora seja em Jonathan meu filho,
ele certamente morrerá".

Dr. Daniel Peterson:

02:17

Este é um juramento estúpido e apressado. Não havia um
homem entre todas as pessoas que lhe responderam. Então ele
disse: "Está bem. Todos os outros se colocaram de pé deste
lado. E Jonathan e eu ficaremos do outro lado". E eles disseram:
"Certo, tudo bem". E então eles têm um lote perfeito e Saul e
Jonathan são levados. E então o lote cai sobre Jonathan e Saul
disse a Jonathan, versículo 43: "Diz-me o que fizeste". E Jônatas
lhe disse: "Eu só provei um pouco de mel com a ponta da vara
que estava na minha mão, e, eis que devo morrer".

Dr. Daniel Peterson:

02:47

Agora, algumas versões se apresentam como uma pergunta.
Então eu devo morrer por isto? Tudo o que eu fiz foi pegar um
pouco de mel e não é que tenha sido um grande pecado. E nós
acrescentaríamos novamente, eu nem sequer ouvi seu
juramento. Eu não sou responsável por isto. Foi uma coisa
razoável a fazer. Quero dizer, Jonathan, em todos os aspectos, é
um bom rapaz nestas histórias. É triste que ele se afunde com
seu pai, mas eventualmente. E Saul não diz: "Bem, filho, isso foi
razoável e meu juramento foi apressado". Deus o faça cada vez
mais também: pois certamente morrerás, Jonathan. Este é o
herdeiro ao trono. Isto é uma loucura. E assim o povo tem que
intervir e dizer: "O quê? Jonatanã é o herói do dia. Você está
brincando? Você quer matá-lo?" As pessoas resgataram
Jonathan que ele não morreu.

John Bytheway:

03:34

Uau. Eles fazem um juramento, parece que sim. Como o Senhor
vive, não haverá um só cabelo de seu... Temos aqui juramentos
de duelo.

Dr. Daniel Peterson:

03:41

Sim. Ambos são juramentos realmente solenes. Eles estão
dizendo basicamente que não vamos recuar e não vamos deixálo fazer isso. Não importa se você é rei. Não importa se você fez
um juramento, é uma loucura. Vamos cercá-lo, vamos protegêlo. Você não fará isso. E assim ele recuará. Então, ele continua a
listar todos os sucessos militares de Saul. Ele é bastante bem
sucedido. Ele fumou os amalequitas e outros, e enumera seus
filhos e dá sua genealogia e assim por diante. Mas então
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chegamos ao capítulo 15, que é realmente, bem, o início da
verdadeira catástrofe de Saul.
John Bytheway:

04:15

Posso apenas fazer uma pergunta rápida?

Dr. Daniel Peterson:

04:16

Sim.

John Bytheway:

04:17

Você lê muito sobre Amalekites. Alguma vez eles são dizimados
ou nós simplesmente batemos em alguns deles de vez em
quando?

Dr. Daniel Peterson:

04:23

Acho que eles são apenas um bom grupo para bater. Minha
aposta é que eles parecem ter sido algo parecido com os maus.
Portanto, eles são um pouco difíceis de eliminar, porque se ficar
muito ruim, eles simplesmente vão embora. Eles simplesmente
se afastam e depois voltam. É de certa forma como uma
guerrilha. Eles podem evaporar. Você acha que os eliminou,
mas eh, ano ou dois depois, eles voltam.

John Bytheway:

04:47

Talvez tenha sido este grupo de amalequitas, mas nunca foram
todos os amalequitas de lá.

Dr. Daniel Peterson:

04:51

Sim. Eles parecem viver em algum lugar nos desertos do sul da
Jordânia.

Hank Smith:

04:55

Esta história é tão triste, a queda de Saul. É tão decepcionante a
maneira como ele começou.

Dr. Daniel Peterson:

05:01

Sim. E assim novamente, acho que uma das perguntas que
temos que fazer a nós mesmos quando estamos lendo isto é:
posso me ver nisto de maneira alguma? Eu sempre gosto da
pergunta na última ceia: "Senhor, sou eu?". E eu gostaria de
poder ler estes relatos e dizer: "Não, por uma vez isso não é
algo...

Hank Smith:

05:16

Esse não sou eu.

Dr. Daniel Peterson:

05:17

... que eu já fiz". Pode haver outras coisas em que eu penso, oh,
que bate um pouco perto demais de casa, mas talvez não esta.
Versículo 15, ele é enviado para bater nos amalequitas e está
feito. É uma coisa meio interessante. É por um erro muito
histórico que eles trabalharam contra os israelitas quando os
israelitas vieram do Egito, gerações antes. A palavra do Senhor
vem a Samuel, que diz a Saul: "A palavra do Senhor é esta: ir
atrás dos amalequitas, feri-los, não poupá-los, matar tanto o
homem quanto a mulher, criança e amamentando, boi e ovelha,
camelo e jumento".
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Dr. Daniel Peterson:

05:49

Agora podemos apenas ler isso e pensar, oh, isso é horrível. O
que achamos disso? Bem, não sei exatamente o que fazer com
isso. Tudo junto é possível. Eu deito isso fora como uma forma
liberal de ler as escrituras, não necessariamente minha. Mas
lembro que há anos eu estava escrevendo a lição de doutrina do
evangelho para a conquista de Canaã. Há lá uma linguagem
bastante dura sobre a eliminação total dos cananeus. E sobre
aquela época, eu estava lendo um artigo num jornal onde o cara
dizia: "A evidência arqueológica é que eles não eliminaram
todos os cananeus e simplesmente não o fizeram". Há
assentamentos cananeus que parecem ter sobrevivido durante
este período e assim por diante.

Dr. Daniel Peterson:

06:28

Ele anula a história da conquista na Bíblia. E eu pensei: oh, isso é
difícil. E então eu pensei, não, na verdade isso resolveria alguns
problemas teológicos para mim, pelo menos tantos quantos
criaria, a conquista não foi tão brutal e total como foi feita para
estar nas escrituras. E este cara estava argumentando que
talvez tivesse sido um pouco exagerado, uma espécie de
glorificação de nossos gloriosos ancestrais. Eles os
exterminaram totalmente. Onde, de fato, eles parecem não ter.

Hank Smith:

06:54

Algumas hipérboles, talvez.

Dr. Daniel Peterson:

06:56

Sim. Eu sou meio agnóstico sobre isso. Não sei exatamente o
que aconteceu, mas se não todas as mulheres, crianças e
lactantes fossem mortas, isso não feriria meus sentimentos.

Hank Smith:

07:05

Certo.

John Bytheway:

07:06

Sim. Não brinca.

Dr. Daniel Peterson:

07:08

Mas há outra palavra a ser dita para isto, para a idéia de
destruição total. De uma forma estranha, uma maneira de ver
as coisas, as pessoas têm dito, bem, foi uma maneira de evitar
que os israelitas fossem para a batalha pelo lucro, para
conseguir todos os despojos. Porque dizia que todos os
despojos vão para o Senhor, você luta essas batalhas pelo
Senhor. Não se obtém nenhum lucro com isso. Porque havia
muita gente que apenas lutava o tempo todo para roubar
coisas. Alguém tem algo que eu quero, eu vou levar.

Dr. Daniel Peterson:

07:38

Bem, se você o aceita e depois tem que oferecê-lo como
sacrifício, você pensa, sim, eu não acho que vou me arriscar por
esse novamente. Há uma escola, não sei quão persuasiva isto é,
sugere que talvez seja uma forma de limitar a brutalidade da
guerra que você só luta quando é um comando divino, não
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apenas porque você quer roubar as coisas de outra pessoa. E
suspeito que quando acordamos do outro lado e aprendemos
exatamente o que aconteceu, podemos dizer: "Ah, tudo bem,
tudo bem, já entendi".
Dr. Daniel Peterson:

08:05

Mas o comando aqui parece estar indo para aniquilar
totalmente os amalequitas. Mas também há um pouco de
misericórdia. Os quenitas que também eram um grupo beduíno
que vivia entre os amalequitas tinham sido gentis com os
israelitas quando eles chegaram. E Saul os adverte e diz:
"Vejam, vocês saem". Porque estamos vindo atrás dos
amalequitas". Não queremos matá-los por engano. Portanto,
retirem-se, vão para outro lugar porque estamos chegando". E
assim há essa misericórdia.

Dr. Daniel Peterson:

08:31

Mas então Saul tem o tremendo sucesso militar, ferindo os
amalequitas até quase a fronteira com o Egito. Assim, no sul da
Jordânia ou naquela área, suponho que abaixo de Aqaba e Eilot.
Mas ele leva Agag, o rei dos amalequitas, vivo e destruiu
completamente todo o povo com o fio da espada. Mas Saul e o
povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, dos
animais gordos e dos cordeiros e tudo o que era bom e não os
destruiria totalmente. Mas tudo o que era vil e recusado que
eles destruíram totalmente, oh, esta é uma política muito boa,
vamos destruir todo o lixo que não queríamos de qualquer
forma, isso é um verdadeiro sacrifício. Mas vamos salvar todos
os escravos potencialmente fortes, manter as coisas boas.

Dr. Daniel Peterson:

09:14

Assim, a palavra do Senhor vem a Samuel dizendo: "Arrependese de mim". Agora o JST muda isso um pouco. Diz: "Eu constituí
Saul como rei, e ele não se arrepende de ter pecado". Este é um
ponto de inflexão. Não é só que a linha de Saul não será bem
sucedida na monarquia. É que o próprio Saul é agora rejeitado.
Mas, como diz o rei James: "Arrependo-me de ter criado Saul
para ser rei". Isto é, mostra que Deus... o decreto agora é
diferente, pois ele deixou de me seguir e não cumpriu meus
mandamentos, e isso afligiu Samuel e ele chorou ao Senhor a
noite toda.

Dr. Daniel Peterson:

09:49

Há várias notas pungentes como esta, como já disse, onde
Samuel se entristece com isto. Mas Samuel chega a Saul no
versículo 13, Saul lhe disse: "Bendito sejas tu do Senhor": Eu
cumpri o mandamento do Senhor". E Samuel disse: "O que
significa, então, este sopro das ovelhas nos meus ouvidos e o
rebaixamento dos bois que ouço?". Eu sempre pensei nisso
como uma frase muito engraçada. Então você limpou tudo, mas
é engraçado, em quem você vai acreditar, em mim ou em seus
ouvidos mentirosos, certo?
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John Bytheway:

10:20

Isso é apenas uma gravação.

Dr. Daniel Peterson:

10:22

Sim. Mas eu posso ouvir todos esses animais. Ele diz: "Vamos
sacrificá-los, é por isso que os salvamos". Você não vai sacrificar
Agag, o rei, eles não fazem sacrifícios humanos. Então Agag era
para ser provavelmente parte de um triunfo real, você o desfila
pelas aldeias e se gaba: "Olhe as grandes coisas que eu fiz. Eu
conquistei Agag. Aqui está este rei. Eu o tenho em uma gaiola".
Isso é uma coisa antiga. Os romanos faziam isso o tempo todo. E
outras pessoas também o fizeram. Capturem o monarca
estrangeiro e o exibam. E isso é o que Saul provavelmente quer
fazer.

Hank Smith:

10:55

O troféu.

Dr. Daniel Peterson:

10:56

Caso contrário, ele teria acabado de matá-lo. Samuel disse a
Saul: "Fica, e eu te direi o que o Senhor me disse esta noite". E
ele lhe disse: "Diga. Acho que ele não sabe o que está por vir". E
Samuel disse: "Quando tu eras pequeno". Isto é mais ou menos
o que estivemos falando o tempo todo. "Quando eras pequeno
aos teus olhos, não foste feito chefe das tribos de Israel, e o
Senhor te ungiu rei sobre Israel?"

Dr. Daniel Peterson:

11:18

Mas o que ele está insinuando é que agora você não é pequeno
à sua própria vista. Você se acha grande coisa. E então ele diz:
"Não, nós íamos sacrificá-los". E então ele culpa o povo. No
versículo 21, o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o chefe
das coisas que deveriam ter sido totalmente destruídas, para
sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal.

Dr. Daniel Peterson:

11:36

Bem, novamente, você é o rei ou não é? Quero dizer, o povo o
fez. Você não poderia tê-los impedido ou dito que este é o
comando do Senhor. E então Samuel responde com o que é
uma das linhas clássicas de toda a Escritura. E Samuel disse:
"Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e
sacrifícios como em obedecer à voz do Senhor? Eis que
obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir do que a gordura
dos carneiros".

Dr. Daniel Peterson:

12:02

E então ele diz o final do versículo seguinte: "Porque rejeitaste a
palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas
rei". É uma reprimenda poderosa o fato de você ter sido
rejeitado de fato. Você não é mais o rei divinamente escolhido.
Sim, você vai sacrificá-los supostamente, mas o Senhor não lhe
pediu que os sacrificasse. Ele lhe pediu que os destruísse e você
não o fez.
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John Bytheway:

12:25

Se eles não conseguirem nada com o sacrifício, acho que você
pode ter começado a responder. Eles dizem que iam sacrificá-lo
porque este é um daqueles sacrifícios que é basicamente um
churrasco, nós vamos comê-lo.

Dr. Daniel Peterson:

12:38

Sim, eu acho que é.

John Bytheway:

12:39

Ok. Então não é realmente um sacrifício total.

Dr. Daniel Peterson:

12:43

Sim. Você a oferece ao Senhor, mas então Deus não desce e
come a carne, então não a desperdice. Portanto, vamos ter um
banquete. Isto vai ser ótimo. Eu suspeito que é isso que está
acontecendo aqui.

John Bytheway:

12:56

Porque senão posso ver como não vamos nos beneficiar de
nada disso. Mas se o sacrifício significa que podemos comê-lo,
então eu posso ver por quê. Não, isto é egoísta. Estamos
chamando-o de sacrifício, mas na verdade é egoísta porque
vamos reter algo ou vamos mantê-lo ou comê-lo ou algo assim.

Dr. Daniel Peterson:

13:13

Sim. Eu acho que o Senhor viu através do que eles estavam
reclamando e o Samuel também. É tragicamente triste, mas há
um egocentrismo acontecendo aqui. E Saul disse a Samuel: "Eu
pequei". E finalmente ele o admite. Pois eu transgredi os
mandamentos do Senhor e tuas palavras porque temi o povo e
obedeci à sua voz". Ele ainda está meio que culpando a eles.
Agora, portanto, rezo para que perdoe meu pecado, volte
comigo para que eu possa adorar ao Senhor.

Dr. Daniel Peterson:

13:39

E Samuel disse a Saul: "Não voltarei contigo; porque rejeitaste a
palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou para que não sejas rei
sobre Israel". Ele a repete. Saul está pensando: bem, está bem,
desculpe, desculpe. Agora venha comigo, podemos superar isto.
E Samuel diz: "Não. Eu não voltarei com você". E novamente, o
Senhor o rejeitou, você está acabado.

Dr. Daniel Peterson:

14:03

E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à saia
de seu manto, Saul o fez e ela foi alugada. Esta é outra daquelas
situações simuladas. E Samuel lhe disse: "O Senhor rasgou de ti
hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor
do que tu". Isto é, de certa forma, impiedoso. Saul ainda é, é
quase patético. Ele diz no versículo 30: "Eu pequei; mas honrame agora, peço-te, diante dos anciãos do meu povo, e diante de
Israel, e volta-te comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu
Deus".
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Dr. Daniel Peterson:

14:35

Samuel voltou-se novamente depois que Saul e Saul adorarão o
Senhor. É uma espécie de última misericórdia. E então eu vou
embora. Isto mostra Samuel sendo duro, então disse Samuel:
"Tragam-me aqui Agag, o rei dos amalequitas". E Agag veio até
ele com delicadeza. Você pode imaginar isto, ele está saindo
muito cautelosamente. Como o que vai acontecer.
Timidamente, eu acho que pode ser uma boa palavra. E Agag
disse: "Certamente, a amargura da morte já passou. Se eles
fossem me matar, eles já o teriam feito". E Samuel disse: "Assim
como tua espada tornou as mulheres sem filhos, assim também
tua mãe será sem filhos entre as mulheres". E Samuel cortou
Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Isso é duro.

John Bytheway:

15:15

Sim. Eles não fizeram isso em um filme do seminário, aquela
parte ali mesmo.

Dr. Daniel Peterson:

15:19

Não. E então novamente triste, Samuel foi para Ramah. Saul foi
para sua casa em Gibeah de Saul. Samuel não veio mais ver Saul
até o dia de sua morte: no entanto, Samuel chorou por Saul; e o
Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Bem,
novamente, a idéia é que o Senhor não se arrepende disso.
Acho que o Senhor se arrepende do que aconteceu com Saul.
Saul tinha sua agência e optou por errar.

John Bytheway:

15:45

E ainda assim para mim é o que o Senhor disse em 1 Samuel 8:
"Tudo bem, você quer um rei, mas aqui está o que vai
acontecer".

Dr. Daniel Peterson:

15:54

E Saul vai por esse mesmo caminho. E, para ser honesto, David
também o fará.

John Bytheway:

15:58

Eu sei, isto é tão triste.

Dr. Daniel Peterson:

16:03

Mas a história final de David não é tão feliz assim. Ele começa
ainda melhor do que Saul.

Hank Smith:

16:08

Um pensamento para o qual eu estava olhando quando Saul foi
informado pela primeira vez que seria rei: "Sou um zé-ninguém,
sou um benjamita de uma pequena tribo de Israel. Sou um zéninguém de uma tribo de zé-ninguém". E então Samuel disse a
ele no capítulo 15: "Quando você era pequeno em seu próprio
local". E então eu quis ler isto. Isto é de outubro de 2010,
Conferência Geral, Elder Uchtdorf, ele trouxe à mente de todos
a palestra de 1989 do presidente Ezra Taft Benson sobre
"Cuidado com o Orgulho". E ele trouxe isso à atenção de todos.
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Hank Smith:

16:40

Eu só quero ler uma parte dela. Ele disse: "O orgulho é o grande
pecado da auto-elevação". É para tantos um Rameumptom
pessoal, uma posição santa que justifica a inveja, a ganância e a
vaidade". Em certo sentido, o orgulho é o pecado original diante
dos fundamentos desta terra, o orgulho caiu Lúcifer um filho da
manhã, que era uma autoridade na presença de Deus. Se o
orgulho pode corromper um tão capaz e promissor como
este...". Agora o Velho Uchtdorf está falando de Lúcifer aqui,
mas poderíamos estar falando de Saul também. "Se o orgulho
pode corromper alguém tão capaz e promissor como este, não
deveríamos examinar também nossas próprias almas? "O que
você disse, Dan, "Senhor, sou eu?" Examine sua própria alma
para este tipo de orgulho. Oh, esta é apenas uma história de
partir o coração.

John Bytheway:

17:26

Posso oferecer um bom exemplo de que há anos eles fizeram
um vídeo sobre Hugh Nibley chamado Faith of an Observer (Fé
de um Observador). Isso me diz alguma coisa? E Truman
Madsen está falando sobre esses livros que eles queriam fazer
de todos os livros de Hugh Nibley. E ele disse: "Eu queria
chamá-lo de legado de Hugh Nibley". "Eu não gosto, ainda não
estou morto", disse Hugh Nibley. O que é um legado? Eu não
sei. E Truman Madsen diz: "Estávamos na fase de provas de
cozinha. Estávamos prestes a ir para a imprensa, então eu
pensei que o tinha. E eu disse: "Você quer me dizer, Hugh
Nibley, que você se importa tanto com um título?" E Hugh
Nibley disse: "Não, eu me importo assim tão pouco com os
royalties". Boom, e desligou. Certo.

Dr. Daniel Peterson:

18:07

Sim.

John Bytheway:

18:08

Bem, nesse vídeo, acho que Hugh Nibley diz: "Nenhum de nós é
muito inteligente. Nenhum de nós sabe muito". Este Hugh
Nibley que é como 33 idiomas ou algo assim. Mas o que os
anjos nos invejam é que podemos perdoar e podemos nos
arrepender. Hugh Nibley é capaz de manter isso? Bem, não
sabemos muito, mas podemos perdoar e podemos nos
arrepender. Acho que estamos tentando ficar pouco à nossa
própria vista.

Dr. Daniel Peterson:

18:33

Eu ouvia Hugh Nibley falar às vezes até em particular. Ele
apenas dizia: "Olha, somos todos idiotas". Sabemos tão pouco
sobre o que o Senhor está falando, o que o Senhor está
fazendo, como o Senhor pensa e assim por diante. Nós
simplesmente não sabemos muito de nada. Não há razão para
que nenhum de nós seja vaidoso porque somos tão
pateticamente pequenos em comparação com o universo. Eu
amo a linha em Moisés. Agora eu sei que o homem não é nada.
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John Bytheway:

19:03

O que eu nunca...

Dr. Daniel Peterson:

19:03

... nunca tinha suposto.

John Bytheway:

19:04

Sim. Não é um ótimo?

Dr. Daniel Peterson:

19:06

Vou contar uma história se você não se importar. E posso tê-la
contado da última vez porque é uma das minhas histórias
favoritas absolutas. Eu estava levando meu filho mais novo e
um de seus amigos para a pré-escola. Eles estavam conversando
no banco de trás do carro anos atrás e eu não estava realmente
prestando atenção no que eles estavam dizendo. E de repente
ouvi um dizer: "Uau, este professor é realmente difícil". E o
outro respondeu. "Sim, mas já ouvi dizer que o jardim de
infância é ainda pior".

Dr. Daniel Peterson:

19:33

E eu pensava que esses caras não tinham idéia do que estava
por vir e álgebra e trigonometria e todo esse tipo de coisas. Mas
eles estavam tão sérios. Soava tão solene lá atrás. E eu achei
isso muito engraçado. Mas, de repente, eu não tinha pensado
em teologia ou doutrina ou algo parecido. Mas de repente me
veio à mente que a distância entre mesmo o pai mais sábio e o
filho mais novo não é nada tão grande quanto a distância entre
Deus e os seres humanos. Se eu achava isso engraçado,
imaginei como o Senhor deve às vezes se sentir ao ouvir-nos
falar sobre as coisas com muito conhecimento. E eu meio que
imaginei esta cena de Deus sentado em seu trono e ele chama
os anjos e diz: "Ei, vamos lá, escute isto".

John Bytheway:

20:19

Você tem que ouvir isto.

Dr. Daniel Peterson:

20:21

Os sumos sacerdotes estão fazendo teologia. Eles não são
bonitinhos? Somos tão solenes ao debater questões como: o
conhecimento de Deus é infinito ou ele está crescendo em
conhecimento? E meu sentimento sobre perguntas como essa
sempre foi, eu nem saberia o que significa responder de uma
maneira ou de outra. Quero dizer, sou um mosquito comparado
a ele, não me incomode nem com perguntas como essa.

Hank Smith:

20:52

Estou procurando uma citação de Henry Eyring senior, químico
brilhante, provavelmente deveria ter ganho o prêmio Nobel,
certo? Ele fala sobre ir para seu laboratório na Universidade de
Utah e como o Senhor deve pensar que é adorável com seu
pequeno conjunto de química. Aqui está, contemplando a
ordem imponente no universo, que se estende do quase
infinitamente pequeno ao infinitamente grande, é esmagado
com sua grandeza e com a sabedoria ilimitada, que concebeu,
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criou e governa tudo isso. Nossa compreensão, grande como às
vezes parece não poder ser outra coisa senão a maravilha de
uma criança de olhos arregalados quando medida contra a
onisciência. Aqui está um homem que é provavelmente o
melhor em seu campo da química e ainda se vê como uma
criança em comparação com Deus. Achei que isso se encaixava
perfeitamente em sua história.
Dr. Daniel Peterson:

21:46

É uma boa atitude para se ter.

John Bytheway:

21:47

Mas quando temos um pouco de humildade, então Deus nos
ajuda. Eu adoro a história que o Presidente Nelson conta sobre
ser contado enquanto fazia cirurgia, como reparar aquela
válvula cardíaca. Quando se tem um pouco de humildade, então
se recebe esta ajuda.

Dr. Daniel Peterson:

21:59

Mas se entrarmos nisso, pensamos que já sabemos tudo. Nós
nos fechamos para não aprender nada.

Hank Smith:

22:04

Vou contar mais uma história antes de passarmos adiante. Este
é um grito para meu amigo, Myron Richins em Henefer, Utah,
que recebeu um grito de Elder Uchtdorf na conferência geral.
Elder Uchtdorf contou esta história sobre o presidente Richins.
Ele disse que durante o 150º aniversário da chegada dos
pioneiros ao Vale de Salt Lake, o irmão Myron Richins estava
servindo como presidente da estaca em Henefer, Utah. A
celebração incluiu uma reconstituição da passagem dos
pioneiros por sua cidade.

Hank Smith:

22:31

O Presidente Richins esteve fortemente envolvido com os
planos para a celebração. Ele participou de muitas reuniões com
autoridades gerais e outras para discutir os eventos, ele estava
totalmente envolvido. Pouco antes da celebração, a
participação do presidente Richins foi reorganizada e ele foi
liberado. Em um domingo seguinte, ele estava assistindo à
reunião do sacerdócio de sua ala quando os líderes pediram
voluntários para ajudar com a celebração. O Presidente Richins
juntamente com outros levantou sua mão e recebeu instruções
para vestir roupas de trabalho e trazer seu caminhão e sua pá.

Hank Smith:

23:01

Finalmente, chegou a manhã do grande evento, o Presidente
Richins informou que era voluntário. Apenas algumas semanas
antes ele havia sido um contribuinte influente para o
planejamento e supervisão deste grande evento. Naquele dia,
entretanto, seu trabalho era acompanhar os cavalos no desfile e
limpar depois deles. O Presidente Richins fez isso com alegria e
alegria. Ele entendeu que um tipo de serviço não está acima de
outro. Ele conhecia e punha em prática as palavras do Salvador.
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Ele que seu maior entre vós será seu servo. Você não gostaria
que Saul pudesse ter mantido essa atitude?
Dr. Daniel Peterson:

23:33

Lembro-me de um sujeito que conheci em uma ala na
Califórnia, e acho que ele ainda está ativo na igreja. Ele é um
bom rapaz fundamentalmente, mas era um advogado
corporativo de alto preço. E a certa altura nos pediram para
descer e trabalhar em algum lugar na fábrica de conservas da
previdência social. Lembro-me de ir e, a propósito, foi
engraçado porque só de todos com quem eu estava
trabalhando ou era um estudante de pós-graduação
trabalhando em um PhD ou estava no corpo docente com um
PhD.

Dr. Daniel Peterson:

23:57

Mas esse cara se recusou a ir. Ele disse: "Olha, você percebe
quanto eu recebo por hora pelo meu trabalho?" Ele disse: "Eu
poderia contratar 10 pessoas para fazer isso no tempo que
levaria para eu ir trabalhar lá na fábrica de conservas". E eu
pensei, sabe, você provavelmente precisa disso mais do que
qualquer um de nós. Você precisa ir trabalhar na fábrica de
conservas. Seria bom para a sua alma. Porque, claro, você
poderia contratar 10 pessoas para trabalhar na fábrica de
conservas.

John Bytheway:

24:20

Se esse fosse o único ponto. Sim.

Hank Smith:

24:23

Esta é uma lição poderosa, Dan.

John Bytheway:

24:25

Eu adoro essa frase, quando você era pequeno no seu próprio
site, essa é uma boa frase para marcar, não é?

Dr. Daniel Peterson:

24:32

Sim, porque ele era, e agora não é.

Hank Smith:

24:35

E Dan, eu sei que você discordará aqui, mas sempre que eu o vi,
falei com você, conheci você, você sabe idiomas, você conhece
a história da igreja de trás para frente e de trás para frente.
Você sempre esteve na terra, fácil de ir, nunca fale comigo.
Nunca foi uma pitada de arrogância. Quando ouço você falar
com outras pessoas, você está disposto a falar com o taxista,
tanto quanto você está com Marion D. Hanks.

Dr. Daniel Peterson:

25:01

Eu cresci numa família que era da classe trabalhadora e meus
tios eram motoristas de caminhão e agricultores e a família
estava envolvida no negócio de construção civil.

Hank Smith:

25:10

Eu estava assistindo um documentário no outro dia e Bob
Barker do The Price is Right. Ele costumava sair e cumprimentar
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pessoalmente os ônibus turísticos. E alguém disse: "Por que
você faz isso? Por que você toma tempo para isso"? E ele disse:
"Eu tenho que agradecer a essas pessoas. Se não fosse por eles,
eu teria que trabalhar". Certo. Jimmy Stewart foi da mesma
maneira. Ele sempre falava com as pessoas e estes são meus
parceiros. Se eles vêem meus filmes, eles são meus parceiros.
Dr. Daniel Peterson:

25:37

Há uma história maravilhosa sobre ele quando estava no
exército, porque subiu ao posto de general brigadeiro e era um
soldado bastante sério. Ele era um bombardeiro, algo ao
redor...

John Bytheway:

25:46

Ex-piloto, não era ele?

Dr. Daniel Peterson:

25:46

... Segunda Guerra Mundial. Mas a certa altura eles estavam de
licença perto de Nova Iorque e todos os seus amigos em seu
quartel queriam ir para Nova Iorque. E ele disse: "Não, eu não
irei com você". E a razão de ele não ter ido é que já era uma
estrela antes do início da Segunda Guerra Mundial. E ele estava
apenas preocupado que se ele fosse lá, eles não seriam capazes
de se divertir. Porque aonde quer que fossem, as pessoas se
reuniam em torno dele e isso estragava a noite. Então, ele ficou
em casa no quartel e leu um livro. Não era porque ele era
arrogante. Era bem o contrário. Ele queria que seus amigos se
divertissem e não queria estragar tudo para eles.

Hank Smith:

26:22

Ele provavelmente queria estar lá também.

Dr. Daniel Peterson:

26:24

Sim. Ele disse em certo momento que as pessoas deveriam ser
gratas a Hollywood, porque ele se formou na universidade de
Princeton com um diploma em arquitetura. Mas ele disse que
eles deveriam ser gratos a Hollywood por ter poupado o mundo
a um arquiteto realmente medíocre.

Hank Smith:

26:43

Oh, essa atitude é tão refrescante.

John Bytheway:

26:47

Sim. Essa atitude é refrescante. Espero que todos estejam
ouvindo: "Sabe de uma coisa? Eu preciso ter essa atitude".

Dr. Daniel Peterson:

26:54

Bem, devemos ver o capítulo 16?

John Bytheway:

26:56

Sim, vamos conversar.

Dr. Daniel Peterson:

26:56

É aqui que a coisa realmente se desloca. Agora estamos olhando
para David. Saul foi rejeitado. Ele pode permanecer como rei
por algum tempo, mas não é a escolha do Senhor como rei. E
vamos ver a escolha do Senhor no capítulo 16. Então o Senhor
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disse a Samuel: "Por quanto tempo lamentarás Saul, vendo que
eu o rejeitei de reinar sobre Israel? Enche o teu chifre de óleo, e
vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque me proporcionei
um rei entre seus filhos".
Dr. Daniel Peterson:

27:23

E assim ele vai para Belém, eles estão um pouco nervosos. Ele
está nervoso porque tem medo agora que Saul o veja como um
inimigo e talvez até tente matá-lo. Mas o Senhor lhe dá um
pouco de subterfúgio, vá pegar uma novilha e diga que vai
oferecer um sacrifício e depois convide a família de Jesse para
vir. E assim eles vêm e ele olha para Eliab. E isto é interessante.
Aqui está o profeta agindo como um ser humano. Sua resposta
quando ele vê Eliab é certamente o ungido do Senhor está
diante de mim. Sim, este é ele. E a resposta do Senhor é ótima.

Dr. Daniel Peterson:

27:55

Mas o Senhor disse a Samuel: "Não olhe para o seu semblante,
nem para a altura de sua estatura, porque eu o recusei, pois o
Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a
aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração". Há
algumas grandes linhas nestes capítulos, algumas das melhores
em toda a Escritura. E assim você tem esta revisão onde ele o
faz chamar os diferentes filhos, Abinadab e Shimeah, e sete dos
filhos. E ele diz: "Estes são todos os filhos que você tem? Eu
olhei para todos eles e ele não está aqui. Este não é o ungido do
Senhor".

Dr. Daniel Peterson:

28:29

E ele diz: "Bem, há um outro, ele está lá fora, ele está
guardando as ovelhas". Ele nem se preocupou em trazê-lo. E
Samuel disse a Jesse: "Mande-o buscar, pois não nos
sentaremos até que ele venha aqui". E é claro que é esse
mesmo. E no versículo 13, Samuel pega o corno de óleo e o
unge no meio de seus irmãos. E o espírito do Senhor veio sobre
Davi daquele dia em diante. Samuel levantou-se e foi para
Ramah.

Dr. Daniel Peterson:

28:52

Agora é interessante que ele não o faça em particular. Ele o faz
no meio dos irmãos de David, portanto, há testemunhas. Eles
não podem dizer mais tarde que, bem, é apenas David
reivindicando esta história. Não sabemos se isso realmente
aconteceu. Há testemunhas. Mas é feito mais ou menos em
particular. Então o espírito vem sobre Davi, mas o espírito no
versículo 14, afasta-se de Saul e um espírito maligno do Senhor,
diz no Rei James o perturbou.

Dr. Daniel Peterson:

29:18

Agora, rotineiramente, quando fala de um espírito maligno do
Senhor, o JST corrige isso e diz que foi um espírito maligno que
não era do Senhor. Agora eu não sei se o JST está nos
oferecendo a leitura original ou se está corrigindo um erro no
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texto original, mas certamente está nos dando a entender que
este espírito maligno não vem de Deus. E o que significa que um
espírito maligno veio sobre ele, não sei. Pode ser algo dado suas
atitudes tão simples como a depressão ou pode ser uma
loucura, não sei.
Hank Smith:

29:51

Espírito de contenção, ódio.

John Bytheway:

29:54

Tenho um mau pressentimento sobre isto.

Dr. Daniel Peterson:

29:58

Sim. E assim este não é o Saul que encontramos em 1 Samuel 8,
infelizmente, Samuel lhe disse: "Eis que agora um espírito mau
de Deus te perturba". Ou não de Deus. Então vá procurar
alguém que seja um bom tocador de harpa, a lira. É aqui que
David é apresentado a Saul. Uma das versões, é intrigante,
admito. Às vezes parece que se tem duas fontes diferentes aqui
meio que amontoadas juntas. É difícil dizer porque no próximo
capítulo David é apresentado novamente. Então como conciliar
isso, eu não sei bem.

Dr. Daniel Peterson:

30:29

Mas sabemos que David é o harpista, o solista, musicalmente
dotado, um poeta, e ele é apresentado dessa forma aqui.
Quando este espírito maligno vem sobre Saul, o que quer que
seja, depressão, ansiedade, loucura, algo, ajuda a ter música
tocada ali. E nós sabemos que isso é verdade. Na verdade, isso é
clinicamente verdade que em alguns casos a música pode
ajudar as pessoas. Eu sei que em casos em que as pessoas
sofreram de demência, Alzheimer, elas podem ficar agitadas se
você tocar uma música que elas conheciam. Eles vão se lembrar
da canção, começar a cantarolar junto com ela. Ou mesmo em
um caso, sei que uma mulher que sofria de demência grave
ainda podia tocar o piano e lembrar as velhas canções que ela
tocava há anos.

Dr. Daniel Peterson:

31:12

A música é poderosa e por isso é uma das formas que
ensinamos. E é uma das maneiras pelas quais as pessoas
internalizam o evangelho. Agora há um monte de músicas por aí
onde eu acho que, bem, se você me iniciar nisso, eu posso ir
bem longe antes de perder a letra. É incrível como ... qualquer
esforço feito para memorizá-lo. Eu memorizei resmas de letras
de canções, que contêm muita doutrina salutar.

Hank Smith:

31:33

Que coincidência que a mesma pessoa que eles chamam é
aquela que o Senhor ungiu como o próximo rei.

Dr. Daniel Peterson:

31:39

Sim. Ele vem ter com Saul e ficou diante dele e Saul o ama
muito e se tornou seu portador de armaduras. Esse é David que
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se tornou o portador da armadura de Saul. E acho que uma das
coisas que vemos sobre David é isso, e seu nome tem a ver com
ser amado. Todo mundo parece gostar dele, o primitivo David,
quero dizer, as pessoas se apaixonam por ele. Ele é adorável.
Mas diz que no versículo 23, quando o espírito maligno de Deus
ou não de Deus, como diz a tradução de Joseph Smith, estava
sobre Saul, David pegou uma harpa e tocou com sua mão. Saul
estava refrescado e estava bem e o espírito maligno se afastou
dele. Agora entramos em um dos capítulos mais famosos de
toda a Escritura. Um que as crianças agem e assim por diante o
tempo todo.
John Bytheway:

32:24

Temos tempo para uma piada de papai, Hank?

Hank Smith:

32:27

Por favor. Há sempre tempo para uma piada de papai.

John Bytheway:

32:30

Sim. A harpa disse para a outra harpa: "Você não é uma harpa,
você não é grande o suficiente para ser uma harpa". E a outra
disse: "Você está me chamando de lira?".

Hank Smith:

32:40

Obrigado, John.

Dr. Daniel Peterson:

32:41

Isso é bom.

Hank Smith:

32:43

Precisávamos dessa pausa antes de conhecer Golias.

Dr. Daniel Peterson:

32:47

Os filisteus reúnem seus exércitos para a batalha e os dois
exércitos se enfrentam no vale de Elá. E é uma batalha. Bem,
ainda não é uma batalha entre os filisteus e os israelitas. Eles
estão em montanhas opostas, olhando através deste vale. E
agora aqui está o que é assustador. Lá saiu um campeão do
campo dos filisteus, versículo quatro, chamado Golias, de Gate,
cuja altura era de seis côvados e um vão. Isso foi estimado em
cerca de nove pés.

Dr. Daniel Peterson:

33:14

Agora, não sei se isso é exagerado ou não, mas isso é enorme.
Você pode imaginar que alguém assim assustaria a todos.
Diabos, ele pode estender seu braço e alcançá-lo e você nem
está perto. E assim ele os assusta até a morte e sai e os desafia.
Ele tem esta armadura pesada, que eles nem conseguiriam
carregar. O bastão de sua lança era como uma viga de tecelão,
diz ele. A cabeça da lança pesava seiscentos shekels de ferro.
Isso é bastante impressionante. Um enterrando um escudo foi
antes dele. E então ele os desafia.

Dr. Daniel Peterson:

33:43

Versículo oito, ele se levantou e gritou aos exércitos de Israel, e
disse-lhes: "Por que estais vós, saí para ordenar vossa batalha?
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Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul. Lembrem-se de
que essa é a frase do início do primeiro Samuel oito que eles
disseram que ele fará de vocês seus servos. Bem, ele tem,
certamente aos olhos dos filisteus, aos olhos de Golias.
Dr. Daniel Peterson:

34:02

Você é servo de Saul, escolha um homem para você e deixe-o
descer até mim. E então ele expõe esta idéia que se nós dois
lutarmos e se ele me matar, então seremos seus servos, seus
escravos. Mas se eu o matar, então vocês serão meus servos ou
escravos ou nossos servos ou escravos.

Dr. Daniel Peterson:

34:19

Agora era uma prática comum em algumas culturas ter um
único combate antes de uma batalha como esta. E era uma
forma de salvar vidas, suponho que, se vocês realmente se
unirem por juramento, arriscaremos tudo em um único
combate. Nós enviaremos nosso melhor guerreiro e vocês
enviarão o seu. E assim diz o filisteu: "Desafio os exércitos de
Israel a ficarem, me dêem um homem para que possamos lutar
juntos".

Dr. Daniel Peterson:

34:43

Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu,
ficaram consternados e com muito medo. E aqui novamente,
eles tinham querido um rei porque o rei iria liderá-los, travar
nossas batalhas. E porque ele era alto, ele era cabeça e ombros
acima de todos os outros. Mas agora ele conheceu alguém que
está facilmente acima da cabeça e dos ombros e mais acima
dele. E isto é aterrorizante. Portanto, se você colocar sua
confiança no braço de carne, eventualmente alguém virá junto
com um braço mais poderoso.

Hank Smith:

35:11

Sim. Com mais carne.

John Bytheway:

35:14

Bem dito.

Dr. Daniel Peterson:

35:17

Eles estão aterrorizados e estão meio imobilizados ali. Ninguém
se atreve a enfrentá-lo. Todos sabem que, se eu for contra ele,
estou morto. E mais, se eu for morto, de acordo com os termos
desse acordo, então meu povo será escravizado, não posso
fazer isso.

Hank Smith:

35:31

Certo. Eu não vou ganhar. Não vou ganhar.

Dr. Daniel Peterson:

35:33

Mas os três filhos mais velhos de Jesse estão lá e David é o mais
novo deles. Ele não está lá para lutar. Ele é muito jovem, de
acordo com esta versão. Os três anciãos com Saul, mas David
andaria para frente e para trás. Ele está cuidando das ovelhas
da família em Belém, que não está terrivelmente longe. E o
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filisteu saía todos os dias. Diz que ele o fez por 40 dias. Agora,
eu não sei se são literalmente 40 dias ou não, 40 dias no antigo
Oriente Médio e no Oriente Médio medieval significavam
muitas vezes um longo tempo, muitos dias.
Dr. Daniel Peterson:

36:02

Ali Baba e os 40 ladrões, 40 dias no deserto, 40 dias de chuva,
talvez literalmente 40 em todos os casos, pode significar muito.
Jesse diz: "Pegue alguma comida, descubra o que está
acontecendo". Traga-me um relatório e assim por diante". E
você tem esta cena familiar engraçada onde um irmão está
meio zangado com ele. Você só está aqui fora porque quer ver a
batalha, jovem que só quer se emocionar e ver a batalha.

Dr. Daniel Peterson:

36:27

Mas David descobre que há uma promessa feita, que há um
dilema. Alguém vai sair e lutar contra este filisteu? E David diz:
"Talvez eu deva fazer isso". E então Saul manda chamá-lo. E
quando eles estão juntos nos versículos 32 e 33, David disse a
Saul: "Que o coração de nenhum homem falhe por causa dele".
Teu servo irá e lutará com este filisteu".

Hank Smith:

36:45

David.

Dr. Daniel Peterson:

36:46

Isto é uma coisa espantosa. David que aparentemente é uma
criança, ele é um pastor. E Saul disse a Davi: "Não podes ir
contra este filisteu para lutar com ele, pois és apenas um jovem,
e ele um homem de guerra de sua juventude. Ele é um soldado
profissional". Agora é interessante que no capítulo anterior,
Davi tinha sido declarado um poderoso homem de guerra. Por
isso, há aqui algo que eu penso, nestes capítulos, que David
poderia se tornar um poderoso homem de guerra mais tarde,
mas certamente não o é quando ele conhece Saul pela primeira
vez nesta batalha, porque todos pensam e Golias também
pensa, você está zombando de mim? Sério, você manda um
garoto pastor para fora? Sim. Isto é uma piada, certo? Eu vou
matá-lo. Mas isto não é sério.

Dr. Daniel Peterson:

37:27

E assim ele acaba saindo para lutar. Mas há uma passagem
interessante nesse meio tempo. Ele diz a Saul: "Você acha que
eu não posso fazer isso? Olha, eu confio em Deus". Mais uma
vez, isto é bom David, desde cedo, antes que ele seja
corrompido como Saul tem sido pela monarquia.

Dr. Daniel Peterson:

37:44

Verso 37, o Senhor que me libertou da pata do leão. Ele conta
estas histórias sobre os animais que ele enfrentou, quando ele
tem defendido as ovelhas. E, da pata do urso, ele me livrará da
mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: "Vai, e o Senhor seja
contigo".
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Dr. Daniel Peterson:

37:59

É interessante para mim que Saul está disposto a colocar tudo
neste lançamento de dados, mas talvez ele tenha sentido algo
em David. David está tão confiante. O Senhor pode muito bem
estar com ele. Este não é o tipo de aposta que uma pessoa
normal do mundo faria. Você rebocou todos os fatores e pensa,
não uma chance. Não vamos colocar todo o destino de Israel
sobre um garoto pastor. Mas Saul diz: "Certo, acho que você é o
nosso cara". E então ele o arma. E eu acho que isto também é
um pouco tocante. Versus 38 e 40, ele o arma com sua própria
armadura. Mostra que ele está depositando confiança nele.

Dr. Daniel Peterson:

38:35

Mas David finalmente diz: "Eu não posso ir com estes, eu não os
provei". Bem, o que ele quer dizer com isso? Eu não estou
acostumado a estas coisas. Eu não posso lutar com isto. É muito
pesado. Não, eu prefiro sair sem nada. Ele pegou seu bastão na
mão, escolheu cinco pedras lisas do riacho e as colocou em uma
bolsa de pastor que ele tinha, até mesmo em um papel. Usamos
esse termo sem bolsa ou roteiro. Isto é mais ou menos o que
significa, uma bolsa. E sua funda estava em sua mão, e ele se
aproximou do filisteu.

Dr. Daniel Peterson:

39:03

Agora não são pedras pequenas. Eu li algumas coisas em que as
pessoas argumentaram que elas poderiam ter sido mais ou
menos do tamanho de uma bola de beisebol ou algo assim. Isto
é, esta é uma funda séria. Quando você atira isto em um urso
ou em um leão, se você bater nele, isso vai causar danos. Já tive
crianças atirando pedras em mim na Palestina, odeio dizer isso,
mas elas o fizeram. Mas antes de tudo, sua mira é terrível, eles
nunca chegam perto. Em segundo lugar, eu acho que mesmo
que eles me atinjam, não tenho certeza de que isso faria muito,
iria picar um pouco. Mas esta é uma pedra séria.

Hank Smith:

39:33

Com uma funda, Dan, você pode conseguir que estas coisas
cozinhem.

Dr. Daniel Peterson:

39:35

Sim. Você pode. Em algum lugar que li anos atrás, acho que se
você for bom nisso, você pode fazer aquela pedra subir até
cerca de 100 milhas por hora. Isso é o mais rápido que os
lançadores mais rápidos da liga principal podem fazer para
impedir uma bola de beisebol.

John Bytheway:

39:49

Você acrescenta ao comprimento de seu braço o comprimento
da funda. E assim, sim, você pode realmente ... Lembro-me de
ensinar em casa um cara no passado e ele puxou alguma, sei lá,
revista científica americana ou algo assim e me mostrou um
artigo sobre esses caras que poderia atirar pedras com fundas. E
foi fascinante como a precisão, a rapidez, de longo alcance, me
deu um novo respeito por esta história.
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Dr. Daniel Peterson:

40:12

Sim. Em um nível, parece meio ridículo para um garoto pastor
com uma funda e algumas pedras sair e enfrentar Golias. Mas
não é tão ridículo quanto possa parecer. Ele é muito bom com
isto, suponho. E se você já viu pastores em lugares como o
Oriente Médio, na maioria das vezes o dia não passa de tédio.
Os pastores não estão fazendo nada. As ovelhas estão apenas a
mastigar a erva. E por isso, muito tempo para atirar pedras e ser
bastante preciso. Ele está confiante. Se ele tivesse saído com a
espada e a armadura, ele não sabia como usar isso.

John Bytheway:

40:42

Combate corpo a corpo.

Dr. Daniel Peterson:

40:44

Nunca praticou isso. Então, ele quer fazer aquilo em que é bom.
E isso mostra que eu acho que as pessoas devem ir com suas
forças, trazer suas forças para o reino. Posso estar me
alongando sobre este ponto, mas somos bons em algumas
coisas, não somos tão bons em outras. Não temos que ser o
outro cara. Devemos trazer o que temos. Isso foi o que David
fez. Ele não se permitiu ser transformado em algo que não era.
Ele veio como o que ele era.

Hank Smith:

41:08

John chama aquela dança com quem te trouxe.

John Bytheway:

41:11

O que o levou à final? O que o levou a...

Hank Smith:

41:13

Continue fazendo isso.

John Bytheway:

41:14

... este lugar entre parênteses, você dança com quem o trouxe.

Dr. Daniel Peterson:

41:18

Sim. E você tenta fazer algo muito diferente e pode perder tudo
junto, porque simplesmente não está acostumado, você não faz
isso.

John Bytheway:

41:25

Esse é um bom ponto com David. Ele sabia como fazer isto.

Dr. Daniel Peterson:

41:27

Quando o filisteu olhou e viu David, ele o desprezou, pois era
apenas um jovem e corajoso, e de um semblante justo. E o
filisteu disse a David: "Sou eu um cão, que me venhas com
varapaus? E o filisteu amaldiçoou Davi por seus deuses. E o
filisteu disse a Davi: "Vem a mim, e eu darei tua carne às aves
do céu, e aos animais do campo". Ele é um cara encantador.
Mas ele não leva isto muito a sério.

Dr. Daniel Peterson:

41:54

Ele acha, está bem, que se eles forem estúpidos o suficiente
para mandá-lo embora, eu vou matá-lo. Nada de
sentimentalismo aqui. Mas então esta é outra daquelas grandes
linhas, acho eu. Davi disse ao filisteu: "Tu vens a mim com uma
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espada, com uma lança e com um escudo, mas eu venho a ti em
nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a
quem tu tens desafiado".
Dr. Daniel Peterson:

42:14

E eu acho, rapaz, que este é o tipo de coisa. Eu amo o desafio
disso. Às vezes, quando vejo inimigos do reino e assim por
diante, penso que, bem, você pode ter muitas coisas a seu
favor, mas nós viemos em nome do Senhor dos Exércitos, o
Deus dos exércitos de Israel. E assim, no final, vamos vencer.

John Bytheway:

42:31

O que é maravilhoso lá é que ele não está dizendo que eu sou
realmente bom com esta funda. Ele está falando de Deus e do
Senhor dos Exércitos. Anfitriões significam exércitos.

Dr. Daniel Peterson:

42:41

E então ele vai dar toda a glória a Deus. Versículo 46, quando eu
ganhar toda a terra saberá que há um Deus em Israel no final do
versículo 46. E toda esta assembléia saberá que o Senhor não
salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos
entregará em nossas mãos.

John Bytheway:

42:57

É muito capitão Moroni, ele sempre deu crédito a Deus quando
eles eram vitoriosos e sempre assumiu a responsabilidade
quando não o eram.

Dr. Daniel Peterson:

43:05

Sim. E os lamanitas tentarão dizer, um comandante diz: "Ah,
vamos lá, só sabemos que é a sua melhor armadura".

John Bytheway:

43:10

Acabou de receber uma armadura melhor.

Dr. Daniel Peterson:

43:13

Sim. Não, não é isso.

John Bytheway:

43:14

Não precisamos de um SR-71. Não precisamos de um Google
Earth. Nós temos um profeta. Alma, aonde devemos ir para nos
defender?

Dr. Daniel Peterson:

43:22

Sim, uma espécie de sistema avançado de aviso prévio. Verso
48, então o filisteu se levantou, e veio, e se aproximou para
encontrar David, e então David se apressou e correu em direção
ao exército para encontrar o filisteu. Não há hesitação aqui. Ele
não está se retraindo. O filisteu avança, David corre na direção
dele. E David pôs a mão em sua bolsa, pegou dali uma pedra e a
caluniou, e feriu o filisteu em sua testa, que a pedra afundou
em sua testa; e ele caiu com o rosto em terra.

Dr. Daniel Peterson:

43:50

Agora eu me lembro de muitos anos atrás, ouvindo a presidente
Marion G. Romney falar na BYU, eu acho. Ele estava contando
esta história. E me lembro apenas como um aparte, ele leu esta
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frase, a pedra afundou em sua testa e então olhou para cima e
disse: "Nada como isto jamais havia entrado na mente de
Golias". E ele caiu com o rosto voltado para a terra. David
prevalece com uma funda e uma pedra. E ele sobe e não tinha
uma espada. Então ele corre para cima, pega a espada filisteu,
tira-a da bainha e o mata e depois pega sua cabeça.
Dr. Daniel Peterson:

44:27

É uma história incrível. E, claro, faz com que David, de certa
forma, o torne famoso. Quando Saul viu Davi sair sob os
filisteus, ele quer saber de quem é o filho. E ele ainda não sabe.
Isto é parte do problema que eu tenho onde eu acho que algo
está falsificado aqui, porque ele já o conhece. E ele diz: "De
quem é o filho, meu jovem? "E David respondeu: "Sou o filho do
criado, Jesse, o belemita". Mas é aqui que as pessoas começam
a se apaixonar por ele. Capítulo 18, e vamos passar por isso bem
rápido. Há muitas coisas boas aqui.

Dr. Daniel Peterson:

44:56

Antes de mais nada, ele conta como o príncipe herdeiro, o
próprio filho de Saul, acaba de ser apaixonado por David. E a
alma de Jônatas foi tricotada com a alma de Davi, versículo um
do capítulo 18. E Jônatas o amava como sua própria alma. E Saul
o levou naquele dia e não o deixaria mais ir para casa de seu
pai. Até mesmo Saul foi levado com ele no início. Então
Jonathan e David fizeram um pacto porque o amavam como se
fosse sua própria alma. E Jônatas se despiu do manto que
estava sobre ele e o deu a Davi e suas vestes, até mesmo a sua
espada, seu arco e sua cinta. Ele está quase declarando Davi o
verdadeiro herdeiro. Ele está dando a ele muito do traje real e
assim por diante. Ele pode saber que foi previsto, ele não
conseguirá chegar ao trono e reconhece David pelo que ele é.

John Bytheway:

45:42

Isto me traz à mente uma pergunta. E como você disse, é um
pouco confuso, mas não acabamos de ler, Saul, você não é mais
rei. Ou isso era mais uma profecia ou era mais uma, você vai
diminuir em sua realeza? O que está acontecendo?

Dr. Daniel Peterson:

45:57

Ele é rejeitado como o rei divinamente escolhido, mas ele
continua como rei por um pouco mais de tempo.

John Bytheway:

46:02

Você perdeu o favor divino. Samuel vai procurar David. E então
a transição é um pouco mais lenta do que, está bem, você está
descongelado ou algo assim.

Dr. Daniel Peterson:

46:12

Agora continua e eventualmente Saul e Jonathan são ambos,
infelizmente, mortos em batalha. E mesmo assim, David tem
esta atitude realmente interessante. Ele não está contente com
isso. Ele reverencia a unção do Senhor. O Senhor não intervém
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apenas e diz: "Pronto, aqui está um ataque cardíaco, você se
foi". Mas ele o privou de seu favor.
Dr. Daniel Peterson:

46:30

David saiu para onde Saul o enviou, e ele foi muito eficaz. Ele foi
aceito à vista de todo o povo. Quando David voltou de uma
matança nas Filipinas, as mulheres saíram de todas as cidades
de Israel, cantando e dançando para encontrar o rei Saul com
tabrets, com alegria e com instrumentos de música. E isto foi o
que deixou Saul simplesmente louco. As mulheres responderam
umas às outras enquanto tocavam e disseram: "Saul matou seus
milhares e Davi seus dez mil". Agora é preciso dizer que este é o
tipo de paralelismo que às vezes se vê na poesia semiótica.

Dr. Daniel Peterson:

47:04

Eles não estavam necessariamente dizendo que David é melhor,
mas foi assim que Saul ouviu isso. Ele fica furioso. Saul ficou
muito irado, diz. O ditado o desagradou. E ele disse: "Eles
atribuíram a Davi dez mil, e a mim só atribuíram milhares". O
que ele pode ter mais do que o reino?". Quero dizer, o cara já é
praticamente rei. E Saul olhou para David daquele dia em
diante. Isto é o terrível, inquieta a cabeça que usa a coroa. Há
sempre alguém tentando tirá-la de você.

Dr. Daniel Peterson:

47:34

E Saul já sabe por revelação divina que seu trono não é seguro.
Ele é muito desconfiado. Mas será que ele o aceita como a
vontade do Senhor? Não, ele não aceita. Ele se rebela contra
isso. Apenas confirma a escolha do Senhor. David está tocando
harpa em um ponto e Saul tenta matá-lo aparentemente duas
vezes. Agora isto pode ser uma loucura. Quem sabe? Mas eu
estou dizendo que algo saiu dos trilhos aqui.

Hank Smith:

48:01

Uma história tão triste de Saul.

Dr. Daniel Peterson:

48:03

Ah, é mesmo. Ao contrário de Jó que diz: "O Senhor dá e o
Senhor tira, bendito seja o nome do Senhor". Saul se rebelou.
Ele sabe o que o Senhor disse, mas ele não vai facilitar as coisas.
E ele vai tentar matar o ungido do Senhor, mesmo quando
souber quem ele é. Saul tinha medo de Davi. Ele fez dele seu
capitão. Ele o enviou para lutar, provavelmente esperando que
ele fosse morto. E ele diz: "Está bem. Agora olhe, eu deveria lhe
dar minha filha para esposa. Eu meio que prometo isso por
matar Golias". Mas ele decide que eu vou tentar matá-lo.

Dr. Daniel Peterson:

48:31

Versículo 17, Saul disse: "Que a minha mão não esteja sobre ele,
mas que a mão dos filisteus esteja sobre ele". Vou continuar
expondo-o à batalha de tal forma que eventualmente ele
morra. Agora, a ironia é que eventualmente este é o tipo de
coisa que David vai fazer com Uriah, o hitita. Ele vai literalmente
colocar Uriah numa situação em que Uriah está destinado a ser
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morto, para encobrir o pecado de David com Betsabá. Quero
dizer, há aqui prenúncios que são tristes, mas ele não dá a filha
certa a David. Ele dá Michelle ou Michal. Ela está apaixonada
por David e Saul está satisfeito. Ele pensa, então eu posso usá-la
para punir David. David age a parte modesta. Eu não posso ser
genro do rei. Olha quem eu sou, sou apenas um cara humilde.
Mas Saul diz: "Não".
Hank Smith:

49:17

Você acha que isso lembrou Saul de si mesmo? Quem sou eu? E
qual é a minha vida que eu deveria ser genro do rei? Ele diz: "Eu
costumava soar assim".

Dr. Daniel Peterson:

49:28

Sim. Talvez o lembre disso. Antes eu era humilde, mas agora eu
sou o rei, rapaz. Exijo a adulação das multidões e é tudo sobre
mim. E acho que estamos vendo a repetição da história de Saul
de certa forma. E desejo que termine um pouco melhor do que
termina. Mas isto é novamente um aviso para nós, Saul e Davi
foram ambos escolhas do Senhor e ambos erraram. E por isso
temos que nos perguntar novamente, como estou indo?

Dr. Daniel Peterson:

49:52

As escrituras não pretendem registrar as fraquezas dos outros
para que possamos nos regozijar. Elas servem para que olhemos
para elas e digamos: "Espero não estar fazendo isto. O que
posso aprender com esta história"? Saul lhe dá uma tarefa, o
preço da noiva para sua filha. E é uma tarefa bastante horrível,
segundo nossos padrões. Verso 25, o rei diz: "Olhe, eu não
preciso de nenhum dote. Traga-me apenas uma centena de
prepúcios dos filisteus, para ser vantagem dos inimigos do rei".
E a idéia é que Saul pensou em fazer Davi cair pela mão dos
filisteus. Basicamente ele lhe diz: "Traga-me uma centena de
escalpes". Isso é mais ou menos a mesma coisa.

Dr. Daniel Peterson:

50:25

E assim David sai e mata 200 filisteus, trazendo-lhe 200 troféus.
Ele é entregue à filha da esposa de Saul. E isso só faz com que
Saul tenha ainda mais medo dele. Ele é paranóico com ele, que
David simplesmente continua a crescer. Ele faz tudo certo. Até
agora, ele está na trajetória que Saul já foi. E é assim que a
história termina até os capítulos que lemos hoje, que é que Saul
foi rejeitado pelo Senhor. E foi encontrada uma nova pessoa
que, pelo menos por um tempo, seguirá depois do caminho que
o Senhor quer que ele viva.

Dr. Daniel Peterson:

50:59

Acho que estas são histórias humanas tão poderosas, histórias
trágicas e trágicas. Há alguma doutrina nisso, mas não se trata
principalmente de doutrina. É sobre como nos comportamos,
como obedecemos ao Senhor e como lidamos com as bênçãos
que o Senhor nos deu e quem leva o crédito pelas bênçãos que
recebemos e por nossas realizações. E isso é relevante para
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cada um de nós na vida diária. Estas histórias não são apenas de
muito tempo atrás, elas são sobre nós. Se às vezes você não se
vê em Saul ou David, ou pelo menos se pergunta se você pode,
então você não está lendo corretamente na minha opinião.
John Bytheway:

51:37

Alguém com quem falamos no passado ou talvez algo que eu
estivesse lendo, apenas disse que amava o Antigo Testamento
porque era um livro de histórias, tem tantas histórias. Estas são
histórias poderosas, surpreendentes, inesquecíveis. E às vezes
são histórias difíceis de serem lidas. Mas eu gosto, como eles
estão lidando com Deus? Como eles estão entendendo a
vontade do Senhor? Como eles estão se conduzindo diante do
Senhor? Estão se mantendo humildes? Acho que é isso o que
nós atraímos.

Dr. Daniel Peterson:

52:01

Hugh Nibley uma vez, descreveu as escrituras como as notas de
campo do sacerdócio. E acho que isso é uma espécie de tomada
de posição interessante. São as notas de pessoas que tentaram
viver o evangelho às vezes bem, às vezes mal, às vezes
esquecendo o que deveriam estar fazendo. Mas são as
anotações sobre as experiências das pessoas com Deus, não
apenas sobre o sacerdócio. Isto certamente é verdade também
para as mulheres, para qualquer pessoa que esteja tentando
manter convênios e assim por diante.

Dr. Daniel Peterson:

52:26

Há bons exemplos e maus exemplos e exemplos que talvez nos
atinjam um pouco perto demais de casa. Eu amo o Antigo
Testamento pela mesma razão que há tanto nele onde eu
penso, rapaz, eu conheço um caso como esse, ou já vi algo
assim, que aconteceu mais ou menos no meu caso. Eu não lutei
contra Golias, mas conheço alguns dos problemas que estão
acontecendo aqui ou interagindo com alguém que está
tentando lhe fazer mal ou onde você está tentando não levar o
crédito por coisas que correram bem.

John Bytheway:

52:57

Acho que Hanks mencionando a conversa do Presidente Benson
sobre o Cuidado com o Orgulho, podemos ser humildes ou
podemos ser compelidos a ser humildes. Faça sua escolha lá.

Dr. Daniel Peterson:

53:08

Sim. No final, cada joelho vai se curvar. Agora se curvarão de
boa vontade por reverência ou não.

John Bytheway:

53:17

Mas ele vai se curvar.

Dr. Daniel Peterson:

53:17

Mas vai fazer uma vénia.
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John Bytheway:

53:20

Sim. Então isso me ajudou porque continuei pensando, pensei
que Saul não era mais o rei, mas foi mais de vocês que
perderam o favor de Deus. Agora vejam esta transição lenta
tomar conta. O profeta escolheu Davi, há um governante
político, um governante religioso talvez seja uma maneira de
olhar para ele. Isso é justo?

Dr. Daniel Peterson:

53:41

Sim. E para usar linguagem fora do Novo Testamento, se Saul
estivesse falando, se estivesse vendo claramente ele diria: "Ele
deve aumentar, mas eu devo diminuir a partir deste ponto".
Mas não vai ser de repente. Eu tenho um testemunho das
escrituras. Eu tenho um testemunho forte. Estas histórias nos
são dadas, para que possamos aprender com elas. E as lições
nelas são quase infinitamente ricas. Quer dizer, você pode ler as
escrituras e ver uma coisa diferente cada vez que as lê. Isso é
verdade para todos os grandes livros que eu penso, é que você
os lê uma segunda vez, você pensa, uau, eu não entendia dessa
maneira antes. Mas é verdade em espadas das escrituras que
elas são quase infinitamente e exaustivamente ricas.

Dr. Daniel Peterson:

54:23

E estas histórias, acho que significaram algo para mim quando
eu era adolescente e eu as li. Elas significam algo muito
diferente para mim agora. E dependendo de quanto tempo
mais eu viver, elas significarão algo diferente para mim
novamente, com base em minhas experiências e assim por
diante. Lembro-me de ensinar alguém em casa há muitos anos,
quando eu era criança e estávamos tentando fazê-lo se
comprometer, ele não era ativo, mas tinha sido. Estávamos
tentando levá-lo a se comprometer a ler as escrituras e ele
disse: "Ah, eu as li". Eu acho que, bem, você não apenas...

John Bytheway:

54:52

Eu fiz.

Dr. Daniel Peterson:

54:52

... Leia-os e termine com isso. Quero dizer, uma história simples,
você a lê e descobre que foi o mordomo que a leu. Ok, isso é
tudo o que tinha algum interesse. E não há razão para nunca
mais lê-la, porque você sabe. Mas um livro realmente ótimo, até
mesmo um grande romance, você o lê novamente e pensa, uau,
ok, eu entendo esse personagem um pouco diferente do que
antes.

Dr. Daniel Peterson:

55:11

E eu acho que as escrituras são tão ricas e tão profundas. E essa
é uma das razões pelas quais tenho um testemunho delas, é
que você pode voltar a elas vezes sem conta em diferentes
momentos de sua vida ou em diferentes situações de sua vida. E
elas significarão algo muito diferente para você. Eu tenho um
velho conjunto de escrituras que eu tinha quando era
adolescente. E vejo as passagens que marquei nessas escrituras
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na época, e são boas passagens. Mas vejo que passei por cima
de passagens que agora significam tudo para mim. Eles apenas
navegaram por cima da minha cabeça quando eu tinha 17 ou 18
anos ou algo parecido. E agora elas são apenas âncoras para
mim. E talvez meu eu, de 90 anos, as leia e diga: "Uau, como é
que eu não percebi isso?".
Dr. Daniel Peterson:

55:57

Certa vez ouvi Elder Packer dizer que tinha lido o Livro de
Mórmon, mas desta vez um assunto havia estado em sua
mente. E ele disse que tinha passado e encontrou uma
passagem. Quase pude testemunhar que esse versículo não
estava no Livro de Mórmon da última vez que o li. Mas desta
vez ele me atingiu. E assim, isso faz parte do meu testemunho. É
uma pequena parte do meu testemunho, no entanto, estava lá,
as escrituras são verdadeiras e o tempo gasto em estudá-las e
não apenas lendo-as, mas ponderando-as e procurando
compará-las a nós mesmos é tempo bem gasto. Há um tesouro
de sabedoria, bem como de orientação e doutrina divina e tudo
mais nelas. Eu presto esse testemunho em nome de Jesus
Cristo. Amém.

John Bytheway:

56:39

Amém.

Hank Smith:

56:40

Amém. Isso foi fantástico. Que grande dia, John, nós tivemos
com...

John Bytheway:

56:45

Sim, eu poderia falar com o irmão Peterson o dia todo. Eu tenho
tanto. Não sei se você sente o mesmo, mas eu poderia
conversar, você é muito divertido de conversar, brincar e
desfrutar destas coisas. Por favor, volte novamente.

Dr. Daniel Peterson:

56:57

Obrigado por me receber. Eu realmente gostei muito.

Hank Smith:

56:59

Dan Peterson é um amigo do podcast FollowHIM. Nos veremos
novamente em breve. Queremos agradecer a todos vocês por
se juntarem a nós. Queremos agradecer aos nossos produtores
executivos, Steve e Shannon Sorensen. E a nossos
patrocinadores, David e Verla Sorensen. E à nossa equipe de
produção, Lisa Spice, Jamie Nelson, David Perry, Kyle Nelson,
Will Stoughton e Scott Houston. Nós os amamos. Obrigado. E
esperamos que todos vocês se juntem a nós em nosso próximo
episódio do FollowHIM.
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Hank Smith:

00:05

Olá a todos. Bem-vindos a seguirHIM Favoritos. Meu nome é
Hank Smith. Estou aqui com o incrível, incrível e maravilhoso
John Bytheway. Olá, John.

John Bytheway:

00:12

Olá, como você está?

Hank Smith:

00:13

Estamos respondendo a uma pergunta de cada uma das lições
"Venha, Siga-me" deste ano. A lição desta semana está no início
de 1 Samuel, capítulos 8-18, aproximadamente. John, a
pergunta que vamos fazer hoje é uma pergunta que recebo de
meus próprios filhos e de meus alunos, e isto é, como superar o
medo? O medo pode ser paralisante, onde eu tenho medo de
tomar uma decisão errada. Tenho medo de que algo ruim
aconteça. Tenho medo, portanto, não faço nada. Como você
ajuda os jovens a superar o medo? Como você mesmo superou
o medo?

John Bytheway:

00:49

Acabei de correr e me esconder e fiquei debaixo de um
cobertor, e isso ajudou.

Hank Smith:

00:54

Certo. "E eu sobrevivi até hoje".

John Bytheway:

00:56

Há um conselho tão bom em, oh, Hank, é a seção 38? "Se você
estiver preparado, não temerá". Só para praticar, para passar
por isso. Quer dizer, como dar palestras ou algo assim. Quando
eu tinha talvez sete ou oito ou nove anos ou algo assim, os
astronautas aterrissavam na lua naqueles dias, e me lembro de
ter lido algo sobre todas as coisas que Neil Armstrong disse
quando estava na lua. "Um pequeno passo para o homem, um
salto gigantesco para a humanidade". Mas algo mais ele disse lá
em cima que eu não sabia, mas foi em uma conversa que ouvi
alguém dar, ele disse: "Assim como um berbequim".

Hank Smith:

01:33

Oh, realmente?

John Bytheway:

01:34

Eles tinham praticado isso tantas vezes antes, que ele estava tão
preparado, que isto está indo exatamente como uma broca. Eu
já tinha me preparado para isso em minha mente. E por isso
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acho que esse é um grande conselho. Se é o tipo de coisa para a
qual você pode se preparar, então, prepare-se para isso. Não há
nada de errado em se levantar, praticar, dar sua palestra ao
piano, dar sua palestra à geladeira antes de ter que fazer isso.
Hank Smith:

01:58

Pratique convidando aquela garota para sair em um encontro.
Tente se preparar para o teste.

John Bytheway:

02:04

Há uma sensação de calma que vem com: "Ei, eu trabalhei
muito. Eu me preparei para isto. Acho que posso fazer isto". Às
vezes, simplesmente esquecemos que estamos entre amigos
em certas situações. Você vai dar uma palestra na igreja, ei,
você está entre amigos. Todos nós já passamos por isso antes.
Mas, como você disse, você vai convidar uma garota para sair?
Ei, vou te dizer, eu pratiquei quando adolescente. O que eu vou
dizer? Eu vou dizer: "Ei, se você não estiver ocupado na quintafeira, eu ia...". Acho que, segundo as escrituras, esse é um
conselho tão bom. Apenas esteja preparado. E você sabe de
uma coisa? Eu ainda temia um pouco, mas foi muito mais fácil,
porque eu estava um pouco preparado.

Hank Smith:

02:41

Você sabe, David faz algumas coisas aqui em sua batalha com
Golias que eu acho que podem nos ajudar a responder a esta
pergunta. Primeiro, David só vai com o que ele sabe. Ele vai com
suas forças. Ele vai com aquelas cinco pedras lisas e sua funda.
Ele não quer ir com a armadura com a qual não praticou.

John Bytheway:

02:59

Uma arma que ele nunca usou antes, sim.

Hank Smith:

03:01

Certo. Portanto, esta é a idéia de preparação. Ele entende como
isto funciona. Parte da confiança de David em superar seu medo
é provavelmente as horas e horas de praticar com a funda no
campo do pastor. Imagino que esta não seja a primeira vez que
David usa uma funda. Não sei como isso se parece com horas de
estudo das escrituras, ou horas de oração, ou seja lá o que for
que já tenho atrás de mim, posso avançar com minha confiança
no conjunto de habilidades que tenho.

Hank Smith:

03:30

Segundo, ele anuncia ao mundo, e especialmente a seu inimigo,
que, "eu venho em nome do Senhor dos Exércitos". Lembro-me
de Elder Holland dizer: "Cuidado com qualquer batalha em que
você esteja lutando do lado errado". O oposto disso é, vá
adiante em qualquer batalha em que esteja lutando do lado
certo. Você sabe que está do lado certo aqui, então vá em
frente.
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Hank Smith:

03:52

E então o que faz David quando vê Golias? Ele correu em
direção ao exército para se encontrar com o filisteu. Ele não
ficou para trás e esperou e pensou: "Ok". Ele avança.

Hank Smith:

04:03

Portanto, três coisas que acho que podemos fazer a partir desta
história para superar nosso medo, John, é praticar, praticar,
praticar, praticar. Preparar, preparar, preparar. Em qualquer
medo que seja. Mesmo que seja apenas medo da vida. Bem,
aprenda tudo o que puder. Leia, estude, aprenda, seja
competente. Segundo, é confiar no Senhor e estar do lado
certo. Esteja do lado do Senhor da linha. E depois, terceiro, vá
em frente. Vá em frente. Não é incrível que ele tenha corrido
em direção a Golias?

John Bytheway:

04:32

Eu também adoro que haja algo a ser dito sobre o fato de ele
ter colhido cinco pedras do riacho. Eu o chamo de Plano A,
Plano B, Plano C, Plano D. Havia um plano de reserva. Por que
ele tirou cinco? Ele era um bom atirador, mas mesmo assim ele
tirou cinco.

Hank Smith:

04:48

Ele está muito bem preparado.

John Bytheway:

04:50

Sim. Isto é para uma contingência se algo mais deveria
acontecer. Há Golias lá fora, mas eu gosto disso: "Eu venho em
nome do Senhor dos Exércitos". O Senhor está do nosso lado.
Nós cantamos isso em um hino. Acreditamos nisso? "Não
temais, pois o Senhor está do nosso lado". E o Ancião Bednar
não prestaremos atenção ao que os ímpios possam dizer. O
Senhor está do nosso lado. Isso ajuda muito. Podemos nos
levantar quando estamos em uma situação em que podemos
temer.

Hank Smith:

05:14

Eu penso, John, se eu estava com medo do futuro, se eu estava
pensando: "Oh, o que eu vou fazer"? Em vez de correr, ir me
esconder no meu cobertor como você disse antes, eu faria estas
três coisas. Primeiro, eu me certificaria de estar do lado do
Senhor da linha. Segundo, eu me tornaria tão competente e
preparado quanto possível em todas as variedades da vida.
Estar preparado para tudo. Estar preparado para qualquer coisa
que você possa pensar. Prepare-se para isso. Pense nisso. Não
perca seu tempo. Eu já ouvi você dizer isso antes, John: "Não
perca seu tempo diante da TV. Prepare-se, trabalhe em seus
talentos, trabalhe em sua competência". Você já me disse
antes: "Não veja outras pessoas viverem seus sonhos".

John Bytheway:

05:49

Algumas pessoas sonham em fazer grandes coisas. Outras
acordam e as fazem.
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Hank Smith:

05:53

Sim. É esta idéia de não ver as outras pessoas viverem seus
sonhos na TV. Vá viver seus sonhos. E então, finalmente, e acho
que temos que marcar isto em 1 Samuel 17:48, "Corra para o
que você tem medo". Vá até ele. Porque as probabilidades são,
você vai ser como David, e vai sair vitorioso.

John Bytheway:

06:10

Sim, eu gosto da idéia de que se você está em uma canoa e uma
grande onda está chegando até você, a coisa mais segura a fazer
é ir direto a ela.

Hank Smith:

06:17

Vá direto ao assunto. Sim.

John Bytheway:

06:19

A única maneira de passar por algumas coisas é através de. Vá
direto ao assunto. Você provavelmente vai se surpreender.

Hank Smith:

06:23

Eu amo isso. Corra para ele, e como David, você vai chocar o
mundo. Eu amo esta história, porque é conhecida há muito
tempo. David e Golias. Quase todo mundo pode lhe contar
sobre o que é essa história. Acho que isso vai acontecer com
nossos ouvintes enquanto eles vão em direção ao inimigo, que
você vai se tornar a coisa da lenda.

Hank Smith:

06:41

Muito bem. Meus amigos, juntem-se a nós na próxima semana
para acompanharHIM favoritos. Venham se juntar a nós em
nosso podcast regular. Você pode nos encontrar onde quer que
você receba seus podcasts. É chamado followHIM. Esta semana,
vamos estudar estes capítulos com o Dr. Daniel Peterson. Ele é
muito divertido, tem uma grande voz. Você vai querer ouvir
dele, então venha se juntar a nós lá.
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