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Siegfried Horn
Diálogo com um Arqueólogo Adventista
pastor na Holanda c como m issioná-
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rio nas Índias Orientai s Holandesas
(hoje Indonésia). Durame a Scgund;l
Guerra Mundial. ele foi mantido pri sioneiro de guerra I>O( seis anos c
me io pelos ho landeses na Indonés ia c
os ingleses na í ndifl.
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iegfried He rbert '·Io rn, a rqueólogo conhecido mundialmente e
notável erudito bíblico. é professor
cmérilo de arqueologia c história da
antiqüidade na Andrews Univcrsily
Nasc ido cm \Vurlcn , Alcmanlw. cm
1908, Horn recebeI! !:lua primeira edu-

cação no Fricdcnsau Scminary, na
A Icman ha, c no Sl anborough College,
na Inglaterra .
Oe 1930 .. 1940 Horn ser viu como

D

r. Horn, c m ce rto sentido o
Sr. vh'cu IIwilas vidas _ Qual
têm s ido os pontos mais allos d e
SU:l c:u'rcim'!
Quando ol ho para minha vida. o
ponto mais uho tcm sido lec ionar
para candidatos ao ministério durante
26 anos c m nosso seminário teol6gicoo Hoje eu encontro mcus ex -a lunos
cm todas as pllrtcs do mundo. Não há
nada que mc tenha lmz ido ma is satisfação q ue isto.
Um o utro pomo alto foi, em 1968,
minha admini s tração da primeira
expedição arq ueol6gic a. dirigida por
nossa Igreja sob a c ust6di a da Andrews Un ivcrsity, em Tc ll Hesban (a
Esbon Bíblica). Nesse tempo cu era
o único arqueólogo ad vcllIista. T inha
apenas ci nco pessoas na expedição.
mas depois de a lgulIl tempo nós nos
tomamos a maior exped ição i't Jordânia. Hoje estamos e scavando Tell
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tanle expedição que ele iniciou e dirigiu c m Tell Hcsban (a Esbon bíblica),
na Jordâ nia. Ele também parti cipou
CIll ex ped içõcs arqucol6gieas no Mo nte Arará, T urquia, c Te ll Ba lulah, Jo rdânia. Em 1970clc fundou o Andrews
University Archacologica l Museum,
que po steriormentc recebeu o se u
no mc, c de 1970- 1971, clc foi o d iretor do Amcrican Center of Oriental
Rescarch, cm Amil, Jordâni a.
Autor de aprox imadamc nle a i tc nta
artigos e vários livros, Siegfried Ho rn
substancialmente contribuiu para a
colcção do Sevelllh-lJay Atl L1elllist Bib/e Comm emar)' e foi o princi pal auIOr do Sevcmh-day Advelllisl Bible

Depoi s de ganhar sua liberdade cm
1946, Horn emigrou para os Estados
Unidos, o nde completou seu bacharelado cm artes, no Walla Wa ll a College, e o mestrado em artes no Sevcntllday AdventiSl lllcological Selll inary
c m Washington, D.C. Ele completou
seu Ph.D., em 1951 n3 Uni versity of
Chicago. Desde eruão até 1976, cle
ellsinou na Andrews Univers ity, em
Mi c higan . Enquanto na Andrews
University, ele deu in ício ao programa doulOral em teologia e fundou o
periódico Andrews Universily Semi·
I/Gry Swdies. Em 7 de junho de 1992.
a Andrews Univcrsityconferiu a Siegfried Ho rn o grau de Doctor of !-Iumane Leller, ho no ris causa .
Como um arquc6logo, Horn é conhecido especialme nte pela impor-

A fasci nanle hist6ri:1 da vida de
Siegfried Horn foi recontada e m duas
publicaçõcs: uma biografia entitulada
Sllrv;1I0 r. j:lo r Joyce RoclulI (Berrien
Springs. Michigan: Andrews Un i versity Prcss, 1986), e urna autobiografia
c ntitul ada Promüe Deferred(Hagerstown. M:u)'land: Revic\V and Herald
Publishing Association. 1987).

cl-'Umei ri, também na Jordâ ni a, c
continuamos sendo a maior expe d ição arqueol6gica no país.
SU:1 miie foi um:l rorl,e advcn lis·
la do sétimo dia. Ao ser-lhe ex ig ido
que en viasse o Sr. para:l escola :lOS
S:ílllldos, como ela I-esolve u o probl em a?
A posição de minha mãe quanto
ao sábado assegurou que eu nuncn
poderia desapontá- Ia quebrando o
dia de repouso blbl ico. Como crianças era ex ig ido freqüência a escola
seis dias por semana. incluindQ o
sá bado. Para escapar das multas
inevitáveis e aprisionamcnto que ela
Icria que enfrentar ao rec usar cumprir a lei. minha mãe fez arra njos
para que freqüentássemos ullla escola de judeus, em Leipzig. com c rianças judias. Eu freqU cntei esta esco la dos seis aos onze anos. Eu fa lava
hebraico e ainda posso entcnder m i-

Il ha Bíbl ia em hebra ico. Quando
nos mud;II110S para Che mnit7., fo mos
forçados a freqüentar a escola públicano sábado. Inicia lmente minha
mãe H..'CUSOU obedecer a le i, o que
res ultou em muI/as. Contudo, depois
de alg ullltc rnpo c lajá não podia pagálas.
E o que e la fez e ntão?
Várias vezes c hegamos da escola
cm casa c encontramos um bilhete
na porta. 'Tu i levad a para a prisão."
Eu li nha e ntão o nze anos, meu irmão oito e minha irmã c inco. Membros da igreja {faziam a lgum alimento, mas naque les anos o alimento
era racionado c tínhamos basicamente que prover para nós mesmos. Um
sá bado quando o s soldados vieram
para rorçar minhll mãe a env iar-nos
para a esco la, cla rez com que e les se
assentassem e deu-lhes um estudo
bíblico. Noutra ocas ião quando cles
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vieram e minha mãe estava conversando com eles, nós, as crianças tentamosescapar, mas havia um soldado
no corredor bloqueando o caminho.
Nós nos trancamos no sótão e quando os soldados revistaram a casa eles
não nos encontraram. Minhã mãe,
eventualmente, conseguiu que uma
petição fosse aprovada, permitindo que as crianças adventistas tivessem liberdade religiosa e não fossem
forçadas a freqüentar a escola no sábado no Estado Alemão da Saxônia.
Esta lei foi mantida durante o regime
comunista. Minha sobrinha, mais tarde, foi beneficiada por este privilégio. Posteriormente eu escrevi minha
história, e ela caiu nas mãos de ad ventistas na Romênia que tinham o mesmo problema. Ela foi publicada e
circulou através de todas as igrejas
adventistas naquele país, e ajudou
muitos a terem coragem de permanecer fiéis.
O que primeiramente motivou
seu amor pela arqueologia?
Quando
menino de onze ou
doze anos, um ministro deu-me uma
obra de cinco volumes sobre a arqueologia e a Bíblia. Este foi o meu
primeiro contato com a arqueologia,
eeu li esta obra com grande interesse.
Desde então, a arqueologia tornouse o meu passa tempo. Nos anos seguintes, no tempo disponível, eu lia
artigos e livros sobre arqueologia.
Contudo, mesmo depois como pastor,
não conhecia nenhum arqueólogo, e
nunca me ocorreu que um arqueólogo
pudesse ser útil à Igreja.
Durante a segunda guerra mundial, o Sr. foi mantido em campo de
concentraçao durante seis anos e
meio. Que atividades o ocupavam
neste tempo?
Havia centenas de missionários no
campo. Quando eles descobriram que
eu sabia tanto hebraico quanto grego,
eles pediram que ensinasse a eles
cursos nestas matérias. Minha esposa
fora permitida enviar-me um número
de livros e com eles, incluindo a gramática hebraica que eu usara quando
criança na escola hebraica, minha
Bíblia em hebraico, a Bíblia em grego, e gramáticas, eu fui capaz de ensinar. Meus estudantes, tendo copiado minhas gramáticas a mão, as estudaram de capa a capa muitas vezes.

A questão que freqüentemente me
afligia era: "Que farei com o meu
tempo?" Eu sabia que um dia Deus
haveria de pedir-me conta dele. Eu
scmpre reclamara de não tcr suficiente tempo para estudar. Como
missionário, durantes os anos da depressão, os orçamentos haviam sido
cortados, assim eu tinha que manter
cinco trabalhos de tempo integral,
o que nunca deixava sobrar o tempo
que eu tanto queria para estudar.
Agora finalmente eu tinha tempo
e decidi estudar intensivamente o
meu grande interesse, arqueologia.
Enquanto no campo, eu trabalhei
em vários projetos importantes. Eu
desejava confrontar os problemas
que um tradutor enfrenta, assim eu
traduzi toda a Bíblia do hebraico
para oalemão, um projeto que tomoume vários anos para completar. Eu
também estudei e escrevi extensivamente em temas da cronologia bíblica e história de Israel pós-exílica.
Devotei um ano para estudar o Novo
Testamento. Eu tomava livros emprestados de outros prisioneiros no
campo e passava noites inteiras copiando os livros à mão. Escrevi centenas de páginas de anotações sobre
ludo o que estudava para nunca esquecer o que eu havia aprendido.
Aquelas anotações, posteriormente,
se tornaram um valioso recurso.
Aqueles não foram anos perdidos.
O que o Sr. considera ter sido
sua maior contribuição à arqueologia bíblica?
Minha maior contribuição foi popularizar a arqueologia para adventislas e criar um interesse que não
penso ler havido antes do meu tempo.
Contudo, isto foi um sacríficio. Eu
gaslei anos escrevendo o Seventhday Adventist Bible Commentary, e
não foi possível escrever meus próprios lrabalhos eruditos. Os manuscritos seguiram-me por todas as partes do mundo, mesmo no Nilo, enquanto eu fazia uma viagem de estudos ao Egito.
Tem o Sr. encontrado algum
connito entre dados arqueológicos
e o texto bíblico? Como tem o Sr.
resolvido tais connitos em sua
mente?
Devo dizer que sim. conflitos existem. Se um professor adventista deDIÁLOGO 3 - 1992

seja ser honesto e ainda assim eficiente, ele deve não apenas estar familiarizado com os problemas. mas
também saber como tratar com eles.
Eu não pertenço à classe de professores que lança seus estudantes ao ar
e não tem nada para apanhá-Iosquando eles caem! Se estudantes vinham
a mim com questões, eu admitia que
estava consciente e familiarizado
com tais problemas, e para algumas
destas questões eu não tinha respostas. Por exemplo, espero perguntar a
Moisés por que ele nunca escreveu
o nome do faraó do êxodo. Em caso
de contradições que não podia responder, eu escolhia crer na Bíblia.
Minha oração sempre foi: "Senhor, o
que quer que eu aprenda, ajude-me a
não perder minha fé." Isto não significa que eu possa explicar tudo; eu
não posso. Alguns conflitos eu não
resolvi, apenas os aceitei.
Estão outros construindo sobre
o rundamento que o Sr. estabeleceu?
Muitos que começaram como
meus estudantes de arqueologia estão
agora relacionados com colégios
adventistas e universidades. Alguns
destes são bem conhecidos no mundo
erudito. Penso em Larry Geraty, no
Atlantic Union College, Larry Herr,
no Canadian Union College. Doug
Clark, no Walla Walla College, William Shea, no Biblical Research Institule, Bjornar Storfjell, na Andrews
University, e David Merling, responsável pelo Horn Archaeological Museum, na Andrews University, para
citar alguns. Eles aprenderam a amar
a arqueologia bíblica e agora estão
fazendo importantes contribuições
neste fascinante campo.
Connie Gane

Connie Gane ensina arqueologia
bíblica no Pacific Union College,
em Angwin, California. Ela completou seu M.A. em Arqueologia
Mesopotâmica, na University of
California, Berkeley, em /991 e presentemente está temporariamente
afastada dos seus estudos num programa de Ph.D., enquanto atende
sua familia .
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