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"Há um Profeta em Israel"

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:
Os profetas já são populares? Dr. Krystal Pierce retorna para explorar a dispersão espiritual e física de
Israel e os muitos milagres de Eliseu, oráculos e os filhos dos profetas.

Parte 2:
Dr. Krystal Pierce continua e discute a tradução de Elias, o perigo de rejeitar profetas e se os ursos
atacaram ou não um grande grupo de bebês.
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Códigos de tempo:
Parte 1
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●
●
●
●
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●
●

00:00 Parte 1-Dr. Krystal Pierce
01:04 Introdução ao Dr. Krystal Pierce
03:36 Vários nomes dos livros da Bíblia hebraica
04:37 Juízes de cinco minutos para Reis
09:52 Onde Lehi se encaixa
11:07 A dispersão de Israel
15:33 2 Reis 1
22:26 Os profetas não são populares
25:35 Acazias não gosta da mensagem de Elias
28:23 Quem você entrega em tempos de problemas?
31:02 Elisha entra em cena e recebe o manto de Elias
35:42 O que é um oráculo?
36:35 Os filhos dos profetas
41:18 O manto literal de Elias e divide o rio Jordão
46:09 Elisha pede uma porção dupla a Elijah
50:11 Elijah e uma carruagem de fogo
55:36 Seres traduzidos
1:02:38 Uma maldição sobre a água
1:08:29 Fim da Parte I-Dr. Krystal Pierce

Parte 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte II- Dr. Krystal Pierce
00:10 O profeta está sendo escarnecido por sua calvície ou ele está?
03:24 Quais as conseqüências de acusar Elisha de usurpar autoridade
07:12 O Senhor está ao lado de Elisha
09:19 Os moabitas são derrotados
15:37 Dívida, escravidão e servidão
19:49 O Senhor sempre dá e abundância de bênçãos
21:04 O reconhecimento de milagres pessoais pode ser um desafio
23:50 Elisha cria uma criança dentre os mortos
28:59 Elisha torna os alimentos venenosos inofensivos
33:37 Podemos ver vários aspectos de Jeová em milagres de Elisha
34:17 Naaman, o sírio, vem para ser curado e a moça serviçal tem fé
39:10 Elisha diz a Naaman para se lavar no rio Jordão
46:15 Os missionários podem ser vistos como as "coisas fracas do mundo".
48:17 Elisha levanta uma cabeça de iax do rio
51:54 Elisha mostra seus cavalos serviçais e suas carruagens de fogo os protegem
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●
●

1:00:39 Rezar para ter nossos olhos abertos a milagres
1:07:14 Fim da Parte II-Dr. Krystal Pierce
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Krystal V. L. Pierce nasceu em Logan, Utah, e foi criado em Taylorsville, Utah, mas também viveu na
Califórnia, Idaho, Egito e Israel. Ela recebeu um PhD em Arqueologia Egípcia e Línguas e Culturas do
Oriente Próximo da UCLA e um MA e BA em Estudos do Oriente Próximo da UC Berkeley. Ela deu
aulas de Egiptologia e estudos do antigo Próximo Oriente no Centro de Estudos do Próximo Oriente da
BYU Jerusalém, UCLA, e UC Berkeley. Ela participou de escavações e levantamentos arqueológicos em
locais no Egito (El-Hibeh, E29H1 e Karanis) e Israel (Jaffa e Tel Shimron). Ela é atualmente a
responsável pelo registro das escavações de Tel Shimron na região da Galileia em Israel e presidente da
sessão de Arqueologia do Egito em ASOR. Suas publicações mais recentes são os volumes co-editados,
Excavations at the Seila Pyramid and Fag el-Gamous Cemetery (Brill, 2020) e Approaching Holiness:
Exploring the History and Teachings of the Old Testament (RSC/Deseret Book 2021). Ela e seu marido,
Prof. George Pierce, têm dois filhos e vivem em Vineyard, UT.

Áreas de Pesquisa:

Antigo Oriente Próximo: identidades sociais, religiosas e culturais, expatriados e refugiados, e
personalidades e gênero
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Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
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:

00:00:01

Bem-vindo a FollowHIM, um podcast semanal dedicado a ajudar
indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos, nós o seguimos.

Hank Smith:

00:00:19

Bem-vindos, meus amigos, para segui-Lo. Meu nome é Hank
Smith. Eu sou seu anfitrião. Estou aqui com meu coapresentador de dupla porção, John Bytheway. John Bytheway,
quando penso em vocês, penso no termo "porção dupla". Não
tenho idéia do porquê, além de ter acabado de ler 2 Reis, mas...

John Bytheway:

00:00:38

Sou duas vezes mais insignificante do que você pensa que sou.

Hank Smith:

00:00:41

Não, mas você é duplamente importante. Você é duplamente
importante. John, nós te amamos. Todos nesta platéia amam
John Bytheway.

John Bytheway:

00:00:49

Ok. Pular para a próxima parte.

Hank Smith:

00:00:51

Pular para o final. John, como acabo de dizer, vamos estar no
livro de 2 Reis e temos uma estrela que retorna. Diga a todos
que se juntarão a nós hoje.

John Bytheway:

00:01:04

Sim. Estou tão feliz por termos o Dr. Krystal V. L. Pierce de volta.
Ela nos ajudou quando estávamos falando de Noé. E só para
refrescar a memória de todos, ela nasceu em Logan, Utah,
criada em Taylorsville, também viveu na, adoro dizer isto,
Califórnia, Idaho, atravessou o oceano, Egito e Israel. Ela
recebeu um PhD em Arqueologia Egípcia e Línguas e Culturas do
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Oriente Próximo pela UCLA e um MA e BA em Estudos do
Oriente Próximo pela UC Berkeley. Ela deu aulas de Egiptologia
e Estudos do Antigo Oriente Próximo no Centro de Estudos do
Próximo Oriente da BYU Jerusalém, UCLA e UC Berkeley. Krystal
e seu marido, Professor George Pierce, que também tivemos no
programa, têm dois filhos e vivem em Vineyard. E tão felizes de
tê-los de volta e entusiasmados que os temos por tão boas
histórias no Antigo Testamento.
Dr. Krystal Pierce:

00:01:55

Sim. Estou feliz por estar de volta. Fico feliz em falar sobre
Elisha.

Hank Smith:

00:01:58

Adoramos Krystal Pierce neste programa. E só para que todos
saibam quem está ouvindo, Krystal Pierce é este doce e
genuíno, e brilhante em pessoa como ela está neste programa.
Ela realmente é. Ela é uma estrela no departamento de religião.
Ela não só é incrível, mas também aquece a todos.

John Bytheway:

00:02:15

Hank, uma das coisas que ouço das pessoas que falam sobre o
podcast é: "Oh, eu amo seus convidados. Não posso acreditar
na variedade que você tem e nas diferentes áreas que as
pessoas conhecem". E eu digo: "Eu sei". Não é ótimo que haja
tantas pessoas com uma educação tão variada e ampla que são
tão fortes em seus testemunhos do evangelho e estão dispostas
a vir e nos ajudar"? Então, mais uma vez, obrigado por estarem
aqui.

Hank Smith:

00:02:40

Ei, John, falando de pessoas que ouvem o podcast, recebemos
uma mensagem de Amy Nye que diz que ela ouve horas do
podcast porque ela tem muito trabalho de jardinagem e corte
de grama para fazer. Ela diz: "Eu escuto, em média, quatro a
seis de seus podcasts a cada dia de trabalho, se o tempo
permitir". Então, Amy, nós só queríamos enviar nosso amor a
você. Obrigado pela mensagem. John, de quatro a seis episódios
por dia.

John Bytheway:

00:03:05

Ooh, eu acho que preciso tentar falar melhor. Não sei se
conseguiria me ouvir por tanto tempo, então hoje vou ficar
quieto.

Hank Smith:

00:03:11

Então, Krystal, hoje estamos em um livro que não sei se o santo
dos últimos dias diz: "Sabe de uma coisa? O que eu estava lendo
no outro dia era o livro de 2 Reis". Mas ainda assim, tem
algumas histórias fantásticas, realmente promovendo a fé e
bonitas. Como devemos entrar nesta lição? Os capítulos
específicos. John, você é o nosso homem manual.
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John Bytheway:

00:03:33

Certo.

Hank Smith:

00:03:33

Nossos capítulos específicos são os Capítulos 2 Reis...

John Bytheway:

00:03:36

De dois a sete.

Hank Smith:

00:03:38

...ok. Então, Krystal, como é que o Segundo livro de Reis é
comumente chamado o quarto livro de Reis?

Dr. Krystal Pierce:

00:03:43

Então, podemos responder a isso voltando-nos para o primeiro
livro de Samuel, na verdade. E se você olhar para o subtítulo,
ele diz o primeiro livro de Samuel, ou seja, o primeiro livro dos
Reis. Portanto, Primeiro Samuel é oficialmente o primeiro livro
sobre os reis. E depois o segundo Samuel é o segundo. E então
Primeiro Reis se torna o terceiro livro sobre os Reis. E então o
quarto livro é 2 Reis. Portanto, esperamos que isso faça sentido,
que Primeiro e Segundo Samuel sejam os dois primeiros livros
sobre os Reis dos reinos do norte e do sul.

John Bytheway:

00:04:15

Eu amo isso. Isso é ótimo. O segundo livro de Reis, comumente
chamado o quarto livro de Reis.

Dr. Krystal Pierce:

00:04:22

Não é nada confuso.

John Bytheway:

00:04:23

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:04:23

Se vamos saltar para 2 Reis, provavelmente deveríamos
começar com o primeiro capítulo. Este tipo de situação nos
coloca a par do que está acontecendo com Elijah e Elisha neste
momento e realmente nos ajuda a entender o contexto.

Hank Smith:

00:04:36

Digamos que um de nossos ouvintes é bastante novo e eles não
entendem bem como passamos de Joshua e Juízes para Reis. O
que aconteceu? Dê-nos o lançamento de cinco minutos.

Dr. Krystal Pierce:

00:04:49

É interessante porque Elias e Eliseu têm o objetivo de nos
lembrar de Moisés e Josué, ainda mais do que tudo o que se
encontra entre Josué e Elias. É suposto nós voltarmos a ouvi-los.
E muitas das coisas que eles fazem, muitos dos lugares para
onde vão, são para nos mostrar e veremos até mesmo uma
conquista inversa de certa forma. Eles meio que seguem estes
passos e alguns dos milagres que eles também fazem. Temos o
propósito de pensar no caminho de volta para o êxodo e a
conquista e conectá-los com aquela época em que as coisas
eram boas, logo no início, quando eles estavam apenas se
estabelecendo e tentando fazer o que deveriam fazer e seguir o
pacto.
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Hank Smith:

00:05:36

Como tenho acompanhado ao longo deste ano, parece que
Moisés nos leva para fora do Egito, Josué nos traz para a terra
prometida. Vamos manter o pacto e vamos ser ótimos. Isto vai
funcionar. Pelo caminho, decidimos: "Não, preferimos ter um
rei". O Senhor disse: "Isso é uma má idéia". E Israel disse.

John Bytheway:

00:05:54

"As outras nações têm um". Nós queremos uma".

Hank Smith:

00:05:56

"Queremos ser como todos os outros". Tivemos nossos três
primeiros. Tivemos Saul, David e Salomão. Acho, John, ao
lermos isso, parece que ficamos 0 por 3 em reis.

John Bytheway:

00:06:07

Sim. Eles poderiam começar bem e não terminar tão bem.

Hank Smith:

00:06:12

E não quero dizer que eles são maus porque foi o irmão
Goodman quem disse: "Não negligencie todo o bem que eles
fizeram por causa de coisas que deram errado". Mas você está
certo em que todos os três, as coisas foram para o sul no final
de seu reinado. Então nos dividimos em dois.

Dr. Krystal Pierce:

00:06:26

Nós nos separamos e temos o reino do norte de Israel, baseado
na capital em Samaria, e depois o reino do sul de Judá, é claro,
estabelecido em Jerusalém. Infelizmente, muitos dos nomes do
rei são os mesmos. Assim, temos os mesmos nomes de reis que
governam no norte e no sul ao mesmo tempo. E depois
substituindo uns aos outros. Isto pode ficar um pouco confuso.

Hank Smith:

00:06:48

Este é o chamado período do reino dividido.

John Bytheway:

00:06:52

É útil obter alguns esclarecimentos aqui, logo quando
começamos.

Hank Smith:

00:06:56

Então, bem, vamos fazer isto. Nós temos nossos dois reinos e
Krystal, você disse que há reis em ambos.

Dr. Krystal Pierce:

00:07:01

Sim.

Hank Smith:

00:07:02

Reis no norte. Reis no sul.

Dr. Krystal Pierce:

00:07:04

Reis no norte, em Samaria. Quando entramos em 2 Reis aqui,
começamos com um rei nesta região norte.

John Bytheway:

00:07:12

Importante o que você acabou de mencionar. Reino do Norte,
Reino do Sul. Portanto, se a memória me serve, primeiro,
quando Moisés saiu, 12 tribos dividiram a terra entre as tribos,
em geral, e depois se tornaram um reino dividido. Reino do
norte chamado Israel, Israel político, Samaria como a capital. O
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reino do sul, Judá, Jerusalém é a capital, principalmente as
tribos de Judá e Benjamim.
Dr. Krystal Pierce:

00:07:35

As áreas tribais são bastante complicadas, mas, na maioria das
vezes, sim.

John Bytheway:

00:07:40

Quando falamos sobre as 10 tribos, estamos falando sobre as
do Israel político. Não da casa de Israel, mas da terra chamada
Israel. E isso é o reino do norte. Acho que isso é útil antes de
saltarmos para os reis. Há reis no reino do norte e reis no reino
do sul.

Hank Smith:

00:07:57

E esses caras de que estamos falando hoje, Elijah e Elisha, eles
não são reis. Eles são enviados para os reis. É isso mesmo,
Krystal?

Dr. Krystal Pierce:

00:08:05

Sim. Como hoje, havia mais de um profeta, vidente e revelador.
Como tinham áreas tão amplas para cobrir, muitas vezes havia
um profeta no norte e um no sul e às vezes até mais do que
isso. Havia até mesmo o que eles chamam de filhos dos
profetas, esta empresa dos profetas.

John Bytheway:

00:08:24

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:08:24

Assim, houve muitos, muitos profetas durante este tempo. Eles
deveriam ser o conselheiro do rei, aconselhar o rei a
representar Deus e o que Deus desejaria para estes dois reinos.

John Bytheway:

00:08:38

E foi assim que sempre pensei em Isaías, como um conselheiro
para os reis. Isso é um salto à frente, mas esse tipo de papel de
Isaías não era um conselheiro para os reis?

Dr. Krystal Pierce:

00:08:48

Sim.

Hank Smith:

00:08:48

De acordo com os redatores, não há um bom rei no norte. Não
há um único. Eles vão 0 por 20.

Dr. Krystal Pierce:

00:08:56

Parece que, mesmo quando eles mencionam algo bom que um
rei fez, eles seguem imediatamente, mas fizeram outras coisas
ruins. Às vezes tomamos boas decisões. Às vezes, não fazemos.
E às vezes as pessoas são conhecidas por suas más decisões, em
oposição às boas.

Hank Smith:

00:09:13

E os autores também no reino do sul, eles são muito bons.
Alguns.

John Bytheway:

00:09:18

Da época. Sim.
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Dr. Krystal Pierce:

00:09:19

Sim.

Hank Smith:

00:09:20

Temos nossos reinos divididos. Temos os dois tendo reis
diferentes. Reis no norte, reis no sul. Temos profetas que vêm a
ambos, como você disse. O que vai acontecer? Vamos colocar
isto onde está na linha do tempo. Nós sabemos o que veio
antes. O que virá depois disto, Krystal?

Dr. Krystal Pierce:

00:09:36

Assim, eventualmente, alguns destes reinos externos irão entrar
e tomar posse tanto de Israel quanto de Judá e perderão seus
reis. Muitas pessoas serão enviadas para o exílio em lugares
diferentes. Eventualmente, alguns deles também voltarão.

Hank Smith:

00:09:52

Sim. Quando ensino isto em minha classe, meus alunos ficam
sempre muito entusiasmados para descobrir que é exatamente
onde Lehi se encaixa.

Dr. Krystal Pierce:

00:09:59

Exatamente. E assim ele foi contemporâneo de Jeremias e de
alguns desses outros profetas também. Podemos também
trazer os jareditas e Mulek e o que acontece com ele
sobrevivendo e seu pai sendo cego e todos os outros filhos
sendo mortos e levados para o cativeiro. Há aqui algumas
conexões muito boas com o Livro de Mórmon.

John Bytheway:

00:10:18

Sim. Os capítulos que estamos estudando hoje acontecem
quando ainda há dois reinos.

Dr. Krystal Pierce:

00:10:22

Sim.

John Bytheway:

00:10:22

E há dois reis, um no norte, outro no sul, e Elias e Eliseu estão
vindo para conversar com esses reis e deixá-los saber o que o
Senhor tem a dizer.

Dr. Krystal Pierce:

00:10:32

Sim, exatamente.

Hank Smith:

00:10:34

Assim, lembro-me na audiência do seminário sobre o cativeiro
da Babilônia. Foi disso que Lehi profetizou. Mas o que acabamos
de mencionar é, primeiro, que há uma espécie de cativeiro
assírio com aquelas 10 tribos do reino do norte. E depois o que,
120 anos depois, é o cativeiro babilônico. Será que eu acertei?
Para que possamos pensar nessas duas vezes quando elas são
transportadas.

Dr. Krystal Pierce:

00:10:55

Sim, definitivamente. Eles se sobrepõem nos lugares onde todos
acabam se espalhando por toda parte na Babilônia, Assíria,
Egito, Américas.
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Hank Smith:

00:11:06

Uma dispersão de Israel, certo?

Dr. Krystal Pierce:

00:11:07

Sim. Às vezes as pessoas eram dispersas como uma espécie de
punição ou conseqüência, e às vezes as pessoas eram dispersas
para proteção e para salvá-las. E isso é basicamente os Lehites.
Eles estavam dispersos para se protegerem. E eles se
identificam como parte do exílio, como parte da dispersão, mas
que têm esta promessa de que estarão reunidos e poderão ver
o Senhor, o que acontece.

Hank Smith:

00:11:29

Esse tipo de história parece ser muitas das histórias que
estamos lendo no Livro de Mórmon, e aqui está a dispersão, a
dispersão, a dispersão, a dispersão, a dispersão. Tive que
praticar dizendo isso algumas vezes para poder fazer isso, mas
não parece que isso vai e vem. E às vezes é, você perde seu
testemunho, depois perde seus bens imóveis. Você fica com o
cérebro disperso e depois perde suas terras. E então, como você
se reúne? Você é recolhido em seu testemunho e depois é
recolhido a terras ou a estacas de Sião, talvez, em nossos dias.

Dr. Krystal Pierce:

00:11:57

Acho que é perfeito. Esta idéia de uma dispersão espiritual e
não apenas de perder religião e crenças, mas sua identidade
como parte da casa de Israel e quem você é como pessoa. E
então a dispersão mais física, perdendo a terra de sua herança.
E então, quando voltar e a reunião espiritual tiver que ser feita
primeiro, antes que a reunião física aconteça.

John Bytheway:

00:12:19

Acho que Laman e Lemuel pedem isso a Néfi.

Hank Smith:

00:12:22

Isto é de acordo com as coisas temporais ou espirituais? E Néfi é
como, "Ambos".

Dr. Krystal Pierce:

00:12:26

Sim.

John Bytheway:

00:12:30

Então o reino do norte vai ser espalhado primeiro, depois o
reino do sul e o Senhor está enviando profetas antes desta
dispersão, provavelmente para que eles saibam, um, você vai se
dispersar. Ou se você não virar as coisas, você vai se dispersar. E
dois, quando você se dispersar, apenas saiba que o Senhor não
se esqueceu de você.

Dr. Krystal Pierce:

00:12:49

Você voltará. Todos terão uma chance de se reunirem
eventualmente. É nisso que estamos trabalhando hoje. Ainda
estamos trabalhando para reunir a todos.

John Bytheway:

00:12:57

O engraçado, Krystal, é que as partes do Livro de Mórmon que
falam sobre a reunião são as que ignoramos. Segundo Néfi, Jacó
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cinco e o segundo dia da visita do Salvador. Esses são os
capítulos principais da reunião e os de todos como: "Oh
Segundo Néfi, pule isso". Oh, Jacob cinco, pule isso".
Hank Smith:

00:13:13

Parece que o Presidente Nelson tem enfatizado essa reunião,
não é mesmo?

Dr. Krystal Pierce:

00:13:19

Ele é definitivamente, eu diria, um profeta da reunião. E eu
adoro isso porque aparece com tanta freqüência no Livro de
Mórmon, como você disse. É fácil amarrar isso e dizer: "Isto é o
que estamos fazendo". Este é o nosso trabalho neste momento
e, dependendo da tribo de onde você é, você tem
responsabilidades diferentes na reunião". Os estudantes
adoram descobrir: "Oh, de que tribo eu sou? Qual é o meu
papel?" E é realmente emocionante.

Hank Smith:

00:13:39

Eu me lembro dele clicando em um dia, por que Néfi está tão
obcecado com a dispersão e a reunião de Israel? Ele está
vivendo isso.

John Bytheway:

00:13:46

Certo. E eu acho que é divertido ouvir Néfi lembrar ao seu povo
quem eles são. Porque eu acho que, quando eles perderam seus
imóveis, eles meio que perderam parte de sua identidade. E ele
teve que lhes dizer: "Ei, temos um novo código de área, mas
somos a casa de Israel e as promessas ainda se aplicam a nós e
as obrigações ainda se aplicam a nós". E então, mesmo quando
Jesus vem em Terceiro Néfi: "Vocês são minhas ovelhas. Eu não
me esqueci de vocês". E esse mesmo tipo de coisa. Vocês
podem se sentir dispersos, mas eu sei exatamente quem vocês
são e onde estão e reafirmo sua identidade para eles.

Dr. Krystal Pierce:

00:14:17

E eu amo essa afirmação de que talvez não saibamos onde
todos foram dispersos, mas o Senhor sabe exatamente onde
cada pessoa está. É por isso que ele é o coletor. Ele é aquele
que todos nós estamos reunindo.

John Bytheway:

00:14:28

Ele é o bom pastor. Sim.

Hank Smith:

00:14:29

Sim. E Krystal, uma outra coisa. O Livro de Mórmon não nos
ensina, como você disse, ele os espalhou não para puni-los, mas
para salvá-los. Isso é Jacó cinco. Eu amo esta árvore. Tenho que
espalhá-la para poder salvá-la.

Dr. Krystal Pierce:

00:14:42

A alegoria de Zenos é muito sobre como podemos continuar
salvando as árvores, as árvores que são as árvores silvestres e a
árvore mansa. E como podemos continuar misturando todos
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para tentar salvar todo o vinhedo? Isso é o que estamos
tentando fazer.
John Bytheway:

00:14:56

Falamos freqüentemente de uma queda afortunada e eu gosto
de dizer à minha turma: "Talvez pudéssemos chamar isto de
uma dispersão afortunada porque, espalhando a casa de Israel,
o Senhor estava começando a abençoar todas as famílias da
terra, que faz parte do pacto Abraâmico, espalhando-as por
toda parte. Estamos vivendo em uma época em que seria difícil
encontrar alguém que não faça parte da casa de Israel uma vez
que sua bênção patriarcal e dizer: "Oh, as bênçãos também são
suas".

Hank Smith:

00:15:22

Exatamente. Acho que isto está certo. Portanto, fizemos um
quadro completo. Vamos voltar. Há dois reinos. Reino do norte,
reino do sul, reis em ambos. O que vai acontecer aqui, Krystal?

Dr. Krystal Pierce:

00:15:33

Bem, devemos simplesmente saltar para o capítulo um?

John Bytheway:

00:15:35

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:15:36

E como que fazer nosso ajuste aqui. O primeiro verso atira para
lá que este lugar chamado Moab se rebelou contra Israel após a
morte de Ahab. E isso é tudo o que recebemos por aqui.
Portanto, isto realmente será retomado no capítulo três e
podemos realmente falar sobre Moab e por que ele se rebelou
e o que tudo isso significa. Mas se olharmos para o versículo
dois, podemos falar de um rei chamado Acazias e Acazias era
um desses reis. Ele era o oitavo rei de Israel e estava baseado
em Samaria, portanto, este reino do norte do qual temos
falado. Ele era um filho de Ahab e Jezebel, de modo que isso
também coloca as coisas em contexto. Ele não reinou por muito
tempo, apenas por alguns anos. E nós descobrimos por que
aqui, porque ele realmente teve um acidente.

Dr. Krystal Pierce:

00:16:22

E diz no verso dois que ele caiu por uma grade e ficou ferido. Ele
se machucou o suficiente para pensar que poderia não
sobreviver a esses ferimentos. Encontramos o palácio em
Samaria, o palácio de Omari. Foi ele quem o construiu
originalmente. Ele tem uma segunda história. Esta grade é
provavelmente a mesma forma que nós pensaríamos em uma
grade, como uma grade de madeira para deixar entrar luz e
fornecer alguma sombra. Então, ele caiu através disto. Ele quer
saber se vai sobreviver. Então ele decide e, lembre-se, ele é o
rei de Israel aqui, para recorrer a esta divindade chamada BaalZebub, que é um nome e tanto, eu acho, para uma divindade
aqui. Baal surgiu um pouco antes disso. Talvez nos sintamos
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familiarizados com ele. É claro, este é um título e um nome de
muitos deuses diferentes. E significa apenas Senhor em Ugaritic.
John Bytheway:

00:17:12

Você está dizendo que a palavra Ba'al faz, Krystal?

Dr. Krystal Pierce:

00:17:14

Sim. Baal faz. É bom dizer Baal ou Baal até. Tudo bem. E nos
dizem que este é o Deus de Ekron. Agora Ekron é uma cidade
filisteia mais ou menos na fronteira hoje, Tel Miqne, a fronteira
entre Judá e Filístia. Portanto, ele quer enviar mensageiros para
perguntar a Baal-Zebub. Não há um consenso definitivo sobre o
deus que isto é. Algumas pessoas pensam que se refere a este
outro deus em Baal-Zebul ugariano. Ele era um deus do
submundo. É por isso que este título Belzebu, em grego, fica
ligado a Satanás no Novo Testamento, porque ele era um Deus
do submundo. Agora, Baal é este deus da tempestade. Ele pode
controlar relâmpagos e trovões. E em seu estilo, ele é mostrado
segurando um relâmpago. Ele é o deus das tempestades e pode
controlar a chuva e o vento e todo esse tipo de elementos
naturais e isso será uma grande coisa porque, especialmente
com Elias, ele tem muito a ver com uma espécie de disputa com
os seguidores e adoradores e profetas de Baal.

Hank Smith:

00:18:23

E foi o que acabamos de encontrar nos Primeiros Reis quando
falamos sobre Elias e o sacerdote de Baal no topo da montanha.
Acabou de dizer que ele já havia contendido com eles antes. E
isso foi realmente milagroso, onde o fogo caiu e lambeu o
sacrifício e tudo mais.

Dr. Krystal Pierce:

00:18:37

Ahab e Jezebel, eles gostaram muito de Baal e Asherah. Eles
construíram altares e serviram a ele e a ela e tinham estes
bosques de árvores ou postes que eram dedicados a Asherah.
Com Elias, esta era uma das principais coisas com que ele tinha
que lidar e lidar era: "Como faço para que todos, inclusive o rei
e a rainha, voltem para o Deus de Israel? Por causa do efeito
que eles têm sobre seu próprio povo, como faço para que Israel
volte ao verdadeiro Deus"? E esta foi uma questão do seu.

Dr. Krystal Pierce:

00:19:10

Vemos isto até aqui com Ahaziah. Ele está se voltando para este
outro deus e Zebub em hebraico significa voar. Então é aqui que
obtemos o Senhor das Moscas, Baal-Zebub. Então, Senhor das
Moscas. Ele às vezes está associado à morte ou à doença, onde
as moscas podem estar. Então, é possível que seja por isso que
Acazias é... Vou me voltar para este outro deus, este deus que
pode ter a ver com ajudar as pessoas a superar doenças ou a
morte, em oposição a me voltar para o Deus de Israel.

Dr. Krystal Pierce:

00:19:37

Então Ahaziah quer se voltar para este deus. Então, ele decide
enviar mensageiros. Um anjo do Senhor vem a Elias. Um pouco
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sobre Elias aqui. Embora ele seja mencionado pela primeira vez
em First Kings e obtenhamos muitas informações sobre ele lá,
ele é chamado de Tishbite, que geralmente se refere a um lugar
de nascimento ou residência. A questão é que não sabemos
realmente onde Tishbe está. Nós não sabemos exatamente de
onde ele é. Provavelmente, na área da Jordânia moderna.
Dr. Krystal Pierce:

00:20:07

Elias vai até os mensageiros e diz: "Certo, então ele é o rei de
Israel. Por que ele não vai ao Deus de Israel para perguntar se
ele vai se recuperar desses ferimentos"? Ele dá um oráculo. Ele
profetiza logo ali mesmo que o rei vai morrer desses
ferimentos, que ele não vai sobreviver. Os mensageiros voltam,
nunca tendo chegado aos profetas de Baal-Zebub, voltam e
dizem ao rei. O rei, claro, não está contente com isso e quer
saber quem foi essa pessoa que fez esse horrível oráculo sobre
mim de que eu vou morrer. Ele diz: "Bem, como ele era?". E eu
adoro porque no versículo oito, eles lhe dizem: "Ele é peludo".

Dr. Krystal Pierce:

00:20:50

Isso é o que eles dizem. Eles dizem que ele era um homem
peludo. E falam sobre o que ele está vestindo esta cinta de
couro sobre seu lombo, então um pano de pele de animal. E
esta parece ser uma das características físicas que definem
Elijah é que ele é peludo. Ele tem pêlos em todos os lugares. Às
vezes as pessoas debatem: "Oh, bem, talvez esteja falando de
seu manto". Este famoso manto, este manto que ele tem. E
tenho certeza de que isso era cabeludo, mas da maneira como
eles o descrevem, sua pessoa também era cabeluda. E o que é
engraçado é que o rei sabe exatamente quem é. Ele diz: "Certo,
é Elijah". E é ótimo porque sua descrição dada aqui de Elijah é
semelhante a uma dada para João Batista. E, é claro, eles têm
esta conexão, certo? Ser o mensageiro que vem diante da face
do Senhor e tudo mais.

Hank Smith:

00:21:37

Sim. Parece que aquela nota de rodapé está bem ali. A nota de
rodapé 1:6.

John Bytheway:

00:21:42

Elias parece ser o mensageiro do Senhor para alguns reis bem
podres. Eu me sinto mal por ele. Toda vez que o Senhor o
chama, ele diz: "Ei, você sabe que isso realmente significa rei?
Sim. Vá dar a ele uma mensagem". E Elias deve estar pensando:
"Está bem. Sim. Quem precisa de amigos? Por que sou sempre
eu?"

Dr. Krystal Pierce:

00:21:58

E mesmo antes disso, com Ahab, é engraçado, uma das minhas
coisas favoritas é Ahab e os reis estão tendo alguns problemas.
Eles querem perguntar ao profeta e a Ahab como: "Bem, eu
conheço este profeta". E eles estão falando de Mykea. "E
poderíamos perguntar a ele o que devemos fazer, mas eu não
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gosto muito dele porque ele sempre diz coisas importantes para
mim". Portanto, não vamos falar com ele". Porque os profetas,
eles devem avisar e ajudar a dar orientações e coisas assim.
Quer seja positivo ou negativo, eles vão fazer o que o Senhor
lhes diz para fazer.
Hank Smith:

00:22:26

Você se lembra do Presidente Nelson na BYU. Os profetas não
são populares.

Dr. Krystal Pierce:

00:22:31

E é engraçado porque até mesmo Miquéias mais tarde diz: "Se
um profeta é popular, é provavelmente porque estão sendo
pagos para dizer o que estão dizendo".

John Bytheway:

00:22:41

Uau.

Dr. Krystal Pierce:

00:22:41

E ele o traz à tona como um problema, apenas cem anos depois
disso. Estes falsos profetas, você lhes dá dinheiro suficiente,
então eles vão lhe dizer exatamente o que você quer ouvir. É
um problema.

Hank Smith:

00:22:52

Presidente Nelson na BYU. 17 de setembro de 2019, no qual ele
diz: "É precisamente porque nos preocupamos profundamente
com todos os filhos de Deus que proclamamos sua verdade.
Nem sempre podemos dizer às pessoas o que elas querem
ouvir". Os profetas raramente são populares, mas nós sempre
ensinaremos a verdade". Acho que você está certo. Temos
profetas hoje que estão fazendo exatamente a mesma coisa.

Dr. Krystal Pierce:

00:23:19

Sim. E é importante e mostra que eles estão apenas dizendo o
que Deus quer que eles digam, seja positivo ou negativo, e cabe
a nós interpretar isso e interiorizá-lo e descobrir o que devemos
aprender e fazer com isso.

John Bytheway:

00:23:31

Isso é um conforto. Por que quereríamos confiar e ouvi-los se
não tivéssemos certeza se eles estavam apenas tentando dizer o
que queríamos ouvir ou não. Seria inútil. Você precisa de
alguém em sua vida que diga isso como é.

Hank Smith:

00:23:45

Uau, John. Nunca pensei nisso, mas isso é muito bom. Lembrome realmente de respeitar meu treinador de futebol do
colegial, Bill Jacobson, porque eu sabia que ele me diria a
verdade. Se eu fizesse algo terrível, ele iria me dizer que eu fiz
algo terrível. Ele não ia dizer: "Bem, aqui estão todas as razões
pelas quais foi bom". Ele estava pensando: "Não, isso foi
horrível. O que você acabou de fazer foi horrível. Aqui está
como podemos melhorar".

2 Kings 2-7 Parte 1 followHIM Podcast Página 12

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

John Bytheway:

00:24:04

Já tivemos aqui nosso colega, Brad Wilcox, e quase todos os
livros que escrevi, já enviei a ele e ele tem sido tão bom. Ele já o
leu. E eu adoro ter o Brad. Algumas pessoas vão simplesmente:
"Oh, isso é ótimo". Brad vai me dizer exatamente. E é por isso
que eu quero seu feedback mais do que qualquer outra pessoa,
porque ele me dirá o bom, o mau, ele me dirá exatamente. E ele
é digno de confiança dessa maneira. E talvez esse seja um bom
paralelo a ser criado para os profetas. Eles vão nos dizer como
ele é, e isso é valioso.

Hank Smith:

00:24:33

Sim. Isso não é negativo. Isso é um positivo.

Dr. Krystal Pierce:

00:24:36

Às vezes eu digo aos meus alunos, se o profeta ou um apóstolo
ou alguém diz alguma coisa e você imediatamente quer ficar
calado e dizer: "Uau, eu não sei disso", então esse é o momento
perfeito para parar e pensar: "Por que eu estou ficando um
pouco defensivo ou calado com isso? E pensar realmente nisso
em oposição a: "Concordo. Eu concordo. Eu concordo. Isto é
fácil. Isto é fácil". Esses momentos são os momentos em que
realmente devemos pensar.

Hank Smith:

00:24:59

Certo, Krystal. Eu diria, bem-vindo às escrituras. Se você ouvir
um profeta dizer alguma coisa e estiver pensando: "Eu não
gosto disso", então bem-vindo à Bíblia e ao Livro de Mórmon e
à Doutrina e Convênios porque parece ser esse o caso quase
sempre.

John Bytheway:

00:25:14

Há um velho ditado. Acho que a primeira vez que ouvi foi
atribuído a Brigham Young, mas acho que é um velho ditado
que diz que o evangelho está aqui para confortar os aflitos e
para afligir os cômodos. Krystal disse que você pode
introspectar e dizer: "Agora espere um minuto". Eu tenho que
pensar sobre isto. Preciso entrar na fila aqui? Ou deixe-me
processar isto porque quero acertar meu coração com Deus".

Hank Smith:

00:25:36

Sim. E isso é realmente o que acontece aqui. Capítulo um do
Segundo Rei. Vá dar a ele uma mensagem. Acho que ele não vai
gostar desta mensagem, mas tudo bem. Quem foi que deu essa
mensagem? Foi o Elijah.

John Bytheway:

00:25:47

Não atire no mensageiro.

Dr. Krystal Pierce:

00:25:48

Ele diz: "Olá, esse cara peludo e o rei sabe que é Elijah". Então
ele diz: "Bem, temos que ir cuidar disso. Vamos procurar o
Elijah". Ele envia uma centena de soldados para caçá-lo. Elias
está no topo de uma colina, como ele costuma estar no topo de
montanhas e colinas e é aqui que ele está, o que é perfeito, pois
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associamos templos e colinas e montanhas e espaços sagrados.
É engraçado porque os soldados o chamam de um homem de
Deus. Eles dizem: "Ei, homem de Deus, desça da colina".
John Bytheway:

00:26:18

Desça.

Dr. Krystal Pierce:

00:26:19

E Elias diz: "Bem, se eu sou um homem de Deus, que o fogo
desça do céu e consuma os soldados". E isto acaba
acontecendo. E esta não é a primeira vez que Elias chama fogo
do céu para baixo. É interessante porque já falamos sobre como
Baal é o deus destas coisas naturais, destes desastres ou coisas
que podem acontecer. No antigo oriente próximo, quando
dizem fogo do céu, eles geralmente se referem a relâmpagos
reais.

Dr. Krystal Pierce:

00:26:51

Baal é quem controla os relâmpagos. Neste caso, é muito claro
que Elias está mostrando, não, Jeová é quem controla os
relâmpagos. É este fogo e o poder que vem do fogo, que pode
ser tanto destrutivo quanto purificador. Representa o poder de
Deus. E é por isso que Moisés interage com este arbusto
ardente e nós temos algumas dessas outras relações com o
fogo. Portanto, isto é realmente para mostrar aos soldados e a
qualquer um que leia que é Jeová que controla o fogo do céu e
não Baal.

John Bytheway:

00:27:27

A lição é clara no versículo 16. "Assim diz o Senhor: 'Pois, por
mais que tenhas enviado mensageiros para inquirir de Belzebu,
o deus de Ecrom, não é porque não há Deus em Israel para
inquirir de sua palavra. Portanto, não descerás daquela cama,
que já subiste, mas certamente morrerás". Vamos deixar isto
bem claro.

Dr. Krystal Pierce:

00:27:46

Ele dá o mesmo oráculo e o rei continua a enviar soldados.
Finalmente, eles pedem misericórdia, mas ele dá o mesmo
oráculo. Ele diz: "Não mudou". Isto é verdade e isto é o que ele
quer que você saiba. E é interessante porque quando falamos
de Baal e Asherah e Astarite e especialmente entre os juízes,
este foi um enorme problema, adorando estes deuses. Às vezes
temos problemas de conexão com isto, certo? Eu não estou
adorando Baal e Asherah. Isto não é um problema para mim. Há
algumas semanas, George e eu somos os professores da escola
dominical para o grupo mais antigo de adolescentes de nossa
ala. Acabamos de receber um novo nome. A sexta ala
Springwater.

Hank Smith:

00:28:20

Ei, grite para a sexta ala Springwater.
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Dr. Krystal Pierce:

00:28:23

Nossos adolescentes, nós os amamos. Então, falamos sobre
isso. Dissemos: "Certo, então não estamos adorando Baal e
Asherah e nossos profetas não estão dizendo para não fazer
isso, mas o que estamos adorando em vez disso"? E eles
chegaram a esta grande lista de coisas em que dizem que as
pessoas hoje estão concentradas. Coisas que eles inventaram.
Telefones, dinheiro, carros, roupas. Eles até disseram
celebridades ou trabalho. Chegamos a esta grande definição de
qualquer coisa em que você dedique muito do seu tempo ou
muito do seu esforço ou do seu dinheiro é algo que é o seu Baal,
é o seu Asherah, ao contrário de Deus. Ou com Acazias, a quem
você se volta quando está em apuros, quando está preocupado?
A que você se volta? E eu amo isso porque podemos nos
conectar com isso. Apenas o fazemos de uma maneira um
pouco diferente,

Hank Smith:

00:29:12

Krystal, isso foi muito bom. A quem você recorre? A quem você
recorre quando está em apuros? Aí está seu deus.

Dr. Krystal Pierce:

00:29:22

Existem todos os tipos de respostas para isso, mas isto tem o
objetivo de mostrar que Deus tem o poder. Ele é o único que
pode ajudá-lo. Ele é aquele que conhece sua história, quem
você é e tudo o que você fez. Não estas outras coisas. Nem o
telefone, nem a internet, nem celebridades. É a mesma história
para Acazias. É Deus quem tem o poder.

Hank Smith:

00:29:42

As bobinas Instagram podem fazer você se distrair por alguns
minutos, mas não vai abençoar sua vida como o Senhor pode,
se você apenas for até Ele. Imagine se eu rezasse tanto quanto
tempo eu passasse assistindo aos carretéis Instagram. Acho que
eu seria traduzido.

Dr. Krystal Pierce:

00:29:58

Definitivamente.

Hank Smith:

00:29:59

Muito bem. Então adeus, Ahaziah.

John Bytheway:

00:30:02

É sayonara, Ahaziah.

Hank Smith:

00:30:04

Sayonara, Ahaziah.

John Bytheway:

00:30:06

Vamos misturar aqui o máximo de idiomas que pudermos.

Hank Smith:

00:30:08

Essa foi uma grande piada.

John Bytheway:

00:30:08

Sayonara, Ahaziah.

Hank Smith:

00:30:08

Para onde vamos a seguir?
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Dr. Krystal Pierce:

00:30:08

Certo, então Ahaziah... Não sei. Eu não sei para onde estamos
indo.

Hank Smith:

00:30:08

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:08

Mas nós vamos lá.

Hank Smith:

00:30:24

Nós vamos para... Vamos todos juntos.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:27

Ahaziah não tem um filho, então a seguir no trono está seu
irmãozinho Joram, ou Jehoram e também um filho de Ahaz e
Jezebel. E acho que ainda não mencionamos um período de
tempo aqui, então vamos definitivamente mencionar que, neste
ponto, quando Jeorão chegar ao trono, estaremos no 840.
Portanto, 840 a.C., já que se trata do ponto em que estamos.

Hank Smith:

00:30:49

Isso nos coloca a cerca de 120 anos de distância da primeira
destruição.

John Bytheway:

00:30:53

Do cativeiro assírio. Sim. Diante do profeta Isaías.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:58

Sim, exatamente.

Hank Smith:

00:31:00

740. Sim. Então ainda estamos muito longe disso.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:02

Podemos saltar para o capítulo dois. Então, começa no capítulo
dois com Elijah indo com Elisha. E Eliseu não é mencionado
além dos 19 do Primeiro Rei, quando ele é apresentado pela
primeira vez como uma espécie de próximo profeta escolhido
depois de Elias. Assim, podemos lembrar quem é Eliseu, de
onde ele veio. Então ele é chamado de filho de Shaphat deste
lugar chamado Abel Meholah, que fica a oeste do Jordão, na
margem do Jordão, provavelmente Tel Abu Sus hoje. E na
história, se você se lembra, Elijah está em uma caverna e está se
sentindo muito em baixo sobre o que tem acontecido com Ahab
e Jezebel.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:43

E uma das coisas que o Senhor lhe diz é que seu aprendiz vai ser
este homem chamado Elisha. E assim ele sai à procura dele e
Elisha sai para lavrar os campos. Ele tem muita gema de boi.
Acho que ele fala de uma dúzia de gema de bois. Elias jogou seu
manto sobre ele, designando-o como seu aprendiz, o próximo
profeta. É interessante porque eles parecem não aceitar Eliseu
tão bem quanto eles aceitaram Elias. E veremos isso em dicas.
Eu gostaria de apresentá-lo agora, mas veremos pistas disso à
medida que formos passando.
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Hank Smith:

00:32:20

Quando você diz que eles, você não está falando sobre os reis,
porque eles não gostavam de Elias.

Dr. Krystal Pierce:

00:32:26

Acho que eles percebem que ele era um homem de Deus.

Hank Smith:

00:32:31

Oh, está bem.

Dr. Krystal Pierce:

00:32:32

Você sabe? E assim eles se referem a ele como um homem de
Deus. Às vezes lhe pedem ajuda, mas você está certo. Eles não
gostaram dele, eu acho, por causa do que ele, ele disse a eles.
Mas também estou falando apenas do povo e falaremos dos
filhos dos profetas aqui em um minuto. Eles também parecem
ter dificuldade em mudar de Elias para Eliseu, que ele é o
próximo e isto causa alguns problemas. Então, ouvimos dizer
que ambos estão em um lugar chamado Gilgal.

Hank Smith:

00:33:01

Esse é o capítulo dois, versículo um.

Dr. Krystal Pierce:

00:33:03

Há muitos lugares chamados Gilgal, incluindo um lindo jardim
em Salt Lake City. Este provavelmente não é o Gilgal de que eles
estão falando. Então o mais conhecido é o de Jericó e como eles
passaram muito tempo nesta área, isso provavelmente é sobre
onde eles estão lá. Elijah diz a Elisha... É um trava-línguas aqui
para ficar entre estes dois nomes. "Fique aqui, fique em Gilgal".
Eu preciso ir para Betel". E, claro, Elisha diz: "Eu nunca vou te
deixar. Por isso, vamos juntos".

Hank Smith:

00:33:35

Como o Senhor vive. É um voto. É um juramento.

Dr. Krystal Pierce:

00:33:38

Ele faz seus votos.

John Bytheway:

00:33:38

São três vezes. Verso dois, verso quatro, verso seis. A mesma
coisa. E eu acho que seria bom, Krystal, falar sobre o que isso
significa. Eu sei que Hugh Nibley sabe. Eu sei que o vemos no
Livro de Mórmon. Como o Senhor vive. Quando você diz isso, o
que você está dizendo quando faz isso?

Dr. Krystal Pierce:

00:33:55

É um voto forte. É aqui que obtemos este mandamento de não
tomar o nome do Senhor em vão. Na verdade, originalmente
vem deste mandamento. Não fazer voto sobre o Senhor. Não
use o nome Dele se não vai cumprir sua promessa, se não vai
cumprir seu juramento. Porque ele está basicamente dizendo:
"Sobre a vida do Senhor, eu prometo fazer isto". E por isso é a
coisa mais forte que você pode dizer ou fazer. Para um profeta
dizer isso, certo, isso é sério. É realmente sério. E é por isso que
é interessante que, quando ele vai a todos esses lugares, Elias
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continua dizendo a ele para ficar. Quase parece que ele está
tentando se livrar dele ou algo assim, mas.
Hank Smith:

00:34:37

Isso me faz lembrar da minha vida de colegial.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:41

Ele pensa: "Por que você não fica aqui? Eu vou continuar". Mas
é interessante porque quando ele chega a Betel, que é um local
religioso, este é um local onde eles estavam adorando, havia
estes santuários de bezerros. Muita gente no Antigo
Testamento passava lá. Os patriarcas, a conquista, o
assentamento, Samuel, abrigavam a arca. E assim, no versículo
três, somos apresentados a este grupo chamado os filhos dos
profetas.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:08

Há um grupo deles em Betel. Às vezes isso é traduzido como
companhia dos profetas, às vezes escola dos profetas, o que
deve soar um pouco familiarizado com a história de nossa
igreja. Portanto, este era um grupo de pessoas que estavam
sendo treinadas para a profissão de vidente. Eles eram
treinados pelo profeta principal, Elias, e havia diferentes grupos
destes em diferentes cidades. Eles passavam por alguns dos
procedimentos. Vê-se que eles subiam, às vezes os usavam para
ir e dar oráculos ou receber oráculos.

Hank Smith:

00:35:42

Quando você diz oráculo, o que você quer dizer com isso?

Dr. Krystal Pierce:

00:35:45

Como uma profecia.

Hank Smith:

00:35:47

Certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:47

Mais ou menos. Então, geralmente um oráculo seria um rei ou
alguém faz uma pergunta como Acazias fez. "Será que isso vai
acontecer? Ou para onde devemos ir? O que eu deveria fazer?
Isto é bom ou ruim?" E então o oráculo, então o profeta
respondia e ele dava uma profecia sobre isso.

Hank Smith:

00:36:03

E a profecia é chamada de um oráculo. Hoje, às vezes
chamamos os profetas de oráculos.

Dr. Krystal Pierce:

00:36:09

Sim. E assim está tudo conectado. Eles ainda dão oráculos,
revelações, profecias. Você pode usar estes oráculos de forma
intercambiável, mas o oráculo era definitivamente "Eu tenho
uma pergunta e agora vou obtê-la respondida" em vez de
apenas um profeta recebendo revelações. E esta é uma espécie
de diferença entre Elias é que ele apenas recebe revelação. Ele
não precisa nem mesmo fazer uma pergunta. Ele está
recebendo informações de Deus, mas alguns desses filhos dos
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profetas. Por isso, eles foram chamados de filhos. Ele foi
chamado de pai. Mais ou menos este título honorífico de que
ele é o líder deles. E alguns dos filhos, eles podiam realizar
oráculos. Eles podiam fazer uma pergunta e obter uma
resposta, mas era Elias que era o principal profeta que receberia
esta informação direta de Deus.
John Bytheway:

00:36:53

Certo. Há uma frase que eu nunca havia notado antes que
surgiu em muitos dos capítulos que cobrimos anteriormente. E
isso são os filhos de Belial falando sobre aqueles que são
perversos e é meio divertido ver esse contraste. Bem, aqui,
temos os filhos dos profetas, ao contrário daqueles filhos de
Belial. Eu nunca havia notado isso antes, até este ano. Venham,
sigam-me, os filhos de Belial e quantas vezes esse tipo de coisa
veio à tona. Você acha que a escola moderna dos profetas, esse
nome, veio deles ao ler estes livros?

Dr. Krystal Pierce:

00:37:23

Acho que sim porque às vezes é traduzido como escola dos
profetas e era uma maneira de ir e aprender a receber profecia.
O que é interessante é que Eliseu não veio dos filhos dos
profetas e da escola dos profetas. Isto parece causar um
problema para ele e eles o aceitando como seu novo líder,
como o novo pai, como eles se refeririam a ele.

Dr. Krystal Pierce:

00:37:50

Acho que quando passamos pela sucessão profética, então a
sucessão dos profetas, às vezes nós também lutamos, acho eu.
Temos um profeta favorito, talvez de nossa infância ou
enquanto você está em sua missão ou algo assim, e você gosta
da maneira como ele faz as coisas e da maneira como fala e
talvez do seu passado, de onde ele veio e então talvez o novo
profeta seja diferente. E às vezes acho que também dizemos:
"Uau, eles fazem as coisas realmente diferentes". E, às vezes,
esperamos que os profetas sejam muito parecidos. E este não é
o caso. Mesmo no Antigo Testamento, estes profetas são muito
diferentes uns dos outros.

Hank Smith:

00:38:28

Uau. Você está me chamando um pouco aqui, Krystal, porque
eu ainda penso em Gordon B. Hinckley. Quando alguém diz:
"Quem é o profeta?". Eu sou como, "Gordon B. Hinckley". E não
é que eu não ame o Presidente Monson e o Presidente Nelson.
Eu amo. E eu os aceito totalmente como profetas, mas você
está certo. Meu coração, de qualquer forma, está embrulhado
para o Presidente Hinckley. Eu posso me ver aqui.

John Bytheway:

00:38:50

Sou muito grato por isso porque nos dá flexibilidade. Quero
dizer, quando fui chamado para ser bispo, pensei: "Existe um
molde de bispo ou posso ser apenas eu com esse chamado?
Você sabe o que quero dizer? Eu me debati com isso. E disse à
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minha esposa um dia: "Bem, acho que o Senhor me chamou
para que eu ainda possa ser eu". Certo?" E isso não significa que
não me arrependerei e me esforçarei e tudo mais, mas ainda
posso ser eu mesmo ou tenho que ser diferente? E eu adoro
que possamos olhar e, veja, para mim, Hank, meu chamado de
missão foi assinado pelo Presidente Kimball. E assim pensei nele
como aquele que me chamou e eu amo que cada um deles, eu
apenas vim a amar.
Hank Smith:

00:39:28

Meu favorito está na reunião rápida e de testemunho quando
alguém diz um profeta diferente. Eles nem sequer têm a
intenção de fazê-lo.

Dr. Krystal Pierce:

00:39:32

E eu amo isso porque os profetas, eles têm coisas em que se
concentram, pelas quais são conhecidos, como o Livro de
Mórmon ou a construção de templos ou a reunião. E é difícil
para nós mudarmos. É para mudar de marcha e perceber que
esses profetas, eles são diferentes, são pessoas reais que vieram
de diferentes origens e que o Senhor lhes dirá coisas diferentes
nas quais estão destinados a se concentrar. E isto acontece com
Elias e Eliseu. E quanto mais pudermos estar prontos para
aceitar o próximo profeta e o que ele quer que façamos, acho
que quanto melhor estivermos.

John Bytheway:

00:40:03

Lembro-me de quando o fizeram, acho que foi do Presidente
Nelson, foi uma comemoração de aniversário? E eles tiveram
uma entrevista com o Presidente Oaks e o Presidente Eyring. E
uma das coisas que eu achei tão fascinante como uma janela
para o Presidente Nelson foi que eles disseram: "Ele é um
cirurgião". Nesse tipo de trabalho, se você tem uma idéia
durante uma cirurgia, você a faz agora mesmo. Há um: "Por que
não agora?". Eu acho, que o Presidente Oaks e o Presidente
Eyring disseram com o Presidente Nelson. Há um: "Por que não
agora? Se estamos falando disso, por que não fazemos isso
agora mesmo?" O pensamento que vem a mim com o
Presidente Nelson apressou meu trabalho.

Hank Smith:

00:40:39

Vamos fazer isso agora mesmo.

John Bytheway:

00:40:40

Sim. E eu acho que, como ele foi treinado, isto é médico. Isto é
urgente. Vamos fazer isto agora mesmo. Adoro que possamos
ver esse tipo de coisas de que você está falando, essas
diferenças, e ainda assim elas têm o manto. Eles são o profeta.

Hank Smith:

00:40:55

Lembro-me quando o Presidente Monson se levantou pela
primeira vez como presidente da igreja e havia algo de diferente
nele. Não sei o que mais lhe chamar além de um manto.
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John Bytheway:

00:41:05

Sim.

Hank Smith:

00:41:05

Eu senti no meu coração e na minha alma: "Este é o profeta de
Deus neste momento".

John Bytheway:

00:41:09

E vamos falar sobre essa palavra porque, mais uma vez, eu volto
à primeira vez que ouvi a palavra manto. Isso significava a
lareira. Então, o que significa aqui?

Dr. Krystal Pierce:

00:41:18

Então o manto se refere a algum tipo de manto ou manto que
eles estão usando que sabemos, para Elijah, eram feitos de pele
de animal e provavelmente tinham pelo ou pêlo. E isso é parte
de sua característica de pelagem e simbolizava o profeta e seu
poder, o poder profético, seu relacionamento com Deus. E é por
isso que quando Eliseu era o próximo, ele deixa cair seu manto
sobre ele, seu manto, para dizer: "O Senhor o escolheu".
Simbolicamente.

John Bytheway:

00:41:49

Uau.

Hank Smith:

00:41:50

Interessante. Portanto, é muito semelhante ao pessoal de
Moisés porque ele vai usá-lo para dividir a água.

Dr. Krystal Pierce:

00:41:55

Sim, exatamente. Então, enquanto ele está em Betel, os filhos
dos profetas dizem a Eliseu que Elias vai ser levado pelo Senhor
naquele dia. Eles o estão informando: "Este é o último dia que
você terá com Elias". A resposta de Eliseu é: "Sim, eu sei". Eu
sei". É por isso que estou tentando ficar com ele, mesmo que
ele esteja se mudando de cidade em cidade". Mais uma vez, ele
diz a ele: "Fique. Fique aqui. Fique em Betel. Eu preciso ir para
Jericó". Elisha diz novamente: "Eu nunca vou te deixar".

Hank Smith:

00:42:27

Isto é ótimo.

Dr. Krystal Pierce:

00:42:29

Eles acabam indo para Jericó. Os filhos dos profetas em Jericó
lhe dizem a mesma coisa. E então Elias diz: "Por favor, fiquem
em Jericó". Eu preciso ir para o Jordão". Novamente, ele diz:
"Bem, eu vou com você". E ao invés de olhar para isto como,
uau, Elijah está realmente tentando perder Elisha aqui e deixálo em todas estas cidades que veremos, quando chegarmos ao
ponto da saída de Elijah, que eles estão realmente seguindo a
ordem das cidades da conquista ao contrário.

Dr. Krystal Pierce:

00:43:01

Assim eles chegam ao Rio Jordão. Diz que 50 filhos dos profetas
estão de olho neles. Elias pega o manto, o manto, o sinal de que
ele é o profeta e o envolve, bate nas águas, divide o Jordão e
eles são capazes de atravessar em terra seca. E, é claro,
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pensamos imediatamente em Moisés e Josué atravessando o
Mar Vermelho, é claro, mas também atravessando o rio Jordão
com a arca. Neste ponto, devemos conectar definitivamente
Elias com Josué e Moisés, especialmente Moisés.
John Bytheway:

00:43:39

Isto é ótimo.

Dr. Krystal Pierce:

00:43:40

Este é definitivamente o lugar onde podemos falar mais sobre
estas conexões com Moisés e Josué. Assim, ele foi de Gilgal a
Betel e Jericó para atravessar o Jordão, o que eu mencionei ser
uma espécie de conquista inversa. Definitivamente, devemos
conectar Elias com estes dois. E eu acho que não somos apenas
nós. Acho que os filhos dos profetas, que estão aqui sentados
observando, também estão vendo isto e sabem desta conexão.

Hank Smith:

00:44:08

Então, Krystal, seria como se fôssemos de Nauvoo a
Independence para Kirtland, de volta a Palmyra. E você pensa:
"Certo, há definitivamente uma ordem inversa para isto".

Dr. Krystal Pierce:

00:44:17

Sim. Então, é quase como uma peregrinação inversa. E estes
locais que fizeram parte da conquista surgem bastante mesmo
depois que Elijah se foi e Elisha continua.

Hank Smith:

00:44:29

Conversamos sobre a conquista com o outro Dr. Pierce.

Dr. Krystal Pierce:

00:44:33

De fato, nós fizemos.

Hank Smith:

00:44:34

Vocês dois de mãos dadas no podcast dizendo: "Vamos".

John Bytheway:

00:44:38

É como o kiasmos ou algo assim.

Hank Smith:

00:44:45

Beautiful It's a kiasmos.

Dr. Krystal Pierce:

00:44:45

Eu ouço ele dizer coisas, sussurrando coisas no meu ouvido
agora mesmo. Posso ouvi-lo dizer: "Mencione isto, diga isto".

John Bytheway:

00:44:54

Oh, o casamento de dois estudiosos da Bíblia. Isto é tão
divertido. Precisamos ter vocês juntos.

Hank Smith:

00:44:59

Ótima idéia.

John Bytheway:

00:45:00

Eu quero ver isso. Precisamos tê-los juntos.

Dr. Krystal Pierce:

00:45:00

Nós o faríamos.
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John Bytheway:

00:45:02

E eu estou aqui sentado pensando: "Eu quero estar na sexta ala
Springwater". Quero ouvir aquela aula da escola dominical".
Então.

Hank Smith:

00:45:08

Certo.

John Bytheway:

00:45:09

Eu posso aparecer um dia disfarçado. Vou usar meu disfarce
peludo e entrarei.

Hank Smith:

00:45:15

Você vai tocar isto para eles? Aos jovens de 17 e 18 anos da
sexta ala da Springwater, você percebe quem são seus
professores? Você se dá conta de quem você tem?

Dr. Krystal Pierce:

00:45:25

Infelizmente, por causa disso, recebemos muitos visitantes em
nossa classe, como os presidentes de estaca e o bispo e todos.
Eu não sei. É muita pressão. É muita pressão.

Hank Smith:

00:45:37

Desculpe, Krystal.

John Bytheway:

00:45:39

Temos ingressos para ver se você pode entrar. Temos uma
loteria para ver se você pode entrar em nossa classe hoje.

Dr. Krystal Pierce:

00:45:47

É difícil, mas esses adolescentes, eles são tão inteligentes. Não
posso acreditar o quanto eles se conectam com tudo isso.
Quando falamos nisso, eles dizem: "Ah, está bem, então o que
você está dizendo, em termos modernos, é isto". E eu digo:
"Sim".

John Bytheway:

00:46:02

Uau.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:03

Com certeza.

Hank Smith:

00:46:04

Essa é uma grande habilidade, Krystal. Isso é uma grande
habilidade.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:06

Então eu amo isso.

John Bytheway:

00:46:07

Você os ensinou bem.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:09

Sim. Então, depois de atravessarem o Jordão, Elijah pergunta a
Elisha, ele diz: "Oh, o que você gostaria de mim antes de eu
partir?". Porque todos eles sabem que ele vai partir em breve. E
Elisha pede algo realmente interessante. Ele diz: "Eu gostaria de
uma porção dupla do seu espírito". Uma porção dupla de seu
espírito esteja sobre mim". Isso está no versículo nove do
capítulo dois.
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Hank Smith:

00:46:31

John, quando eu fiz esse adjetivo hoje, pensei que era só pedir
uma porção dupla de jantar. Sinto muito por isso.

John Bytheway:

00:46:38

Eu sei porque esse sou eu quando se trata de purê de batata. Eu
só gosto de: "Me bate de novo".

Hank Smith:

00:46:44

Então o que ele quer dizer com isso, Krystal? Tipo: "Eu quero o
dobro de seu poder"?

Dr. Krystal Pierce:

00:46:48

Inicialmente. Tradicionalmente, era assim que era interpretado.
Que Elisha está dizendo: "Ei, eu quero ser duas vezes melhor do
que você é em ser profeta". E é interessante. As pessoas meio
que falam disso porque Elisha acaba realizando o dobro dos
milagres que Elias faz. E assim as pessoas dizem: "Veja, isto é o
que significa".

Dr. Krystal Pierce:

00:47:07

Mas, na realidade, o que ele está realmente pedindo, esta dupla
porção, deveria estar relacionado a esta bênção de direitos
autorais, a bênção de herança do primeiro filho, o herdeiro. No
Israel antigo, o filho mais velho ou receberia toda a riqueza do
pai, a terra e a casa e todas essas coisas ou receberia uma
porção dupla e seus irmãos, seus irmãozinhos, receberiam
apenas uma única porção. E assim o que Eliseu está realmente
perguntando aqui é: "Eu quero ser seu herdeiro". Eu quero ser
seu sucessor". E mesmo que o Senhor já o tenha designado
assim, ele quer deixar bem claro que ele é o próximo profeta.
Ele vai seguir os passos de Elias e que qualquer um que esteja
assistindo ou ouvindo deve perceber isso, que ele é o sucessor.

Hank Smith:

00:47:59

Uau. Eu nunca teria conectado isso com a parte dupla. Isso é
ótimo.

John Bytheway:

00:48:03

Sim. Acho que é aí que vai a nota de rodapé. E isso foi
realmente útil este ano para aprender, bem, por que a bênção
de nascimento foi tão grande? Bem, porque você recebeu uma
porção dupla, uma responsabilidade de cuidar dos outros
membros da família enquanto a vida continuava, como eu
entendi. Portanto, isso ajuda muito.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:20

Sim. E vemos isso acontecer com Joseph. Mesmo sendo um dos
filhos mais jovens, ele é o primeiro filho da segunda esposa. E
assim, depois que Rúben perde o direito de nascimento, Joseph
o recebe e recebe sua dupla porção através de seus dois filhos,
Ephraim e Manasseh. Vemos tudo isto ao longo do Antigo
Testamento, esta idéia da porção dupla. E isto é o que Eliseu
pede. Os filhos dos profetas estão lá e ele quer ter certeza de
que todos percebam que ele está de pé. Ele é o próximo.
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Hank Smith:

00:48:50

E então Elijah responde com: "Você pediu uma coisa difícil".

John Bytheway:

00:48:54

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:56

Sim. Ele diz: "É difícil".

Hank Smith:

00:48:58

Sim. Eu me pergunto, Krystal, eu costumava tomar isso como
você pediu para algo que é realmente difícil para o Senhor dar.
Agora estou vendo isso, por causa do que você nos disse: "Você
pediu uma coisa difícil", ou seja, você acabou de assumir uma
grande responsabilidade. É quase isso o que parece.

John Bytheway:

00:49:14

Essa é uma boa maneira de ver as coisas. "Ok. Se é isso que
você realmente quer" tipo de coisa. Você sabe o que você está
pedindo. Tenha cuidado com o que você reza.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:23

E acho que Elisha também percebe isso, porque uma vez que
Elijah se foi, ele disse: "Oh, espere um minuto".

John Bytheway:

00:49:30

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:31

"Fui eu que pedi isto? Está bem. Não sei se estou pronto".

John Bytheway:

00:49:35

Em que eu estava pensando?

Dr. Krystal Pierce:

00:49:36

No versículo 11, temos uma das maiores saídas de todo o
Antigo Testamento.

Hank Smith:

00:49:43

Bem colocado. Eu gosto disso.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:46

Eu gosto de chamá-lo de saída aqui, mas eu amo. Diz que eles
estão andando e falando, estes dois homens, e depois aparece
uma carruagem de fogo. E cavalos em chamas, separa-os por
baixo. Eu posso imaginar isto. Eles se separam. E Elias sobe num
redemoinho para o céu. Há tanto para desembrulhar aqui. O
que está acontecendo com Elijah?

John Bytheway:

00:50:09

Esta é uma saída bastante abrangente aqui.

Hank Smith:

00:50:11

Uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. Você acabou de nos
dizer que o fogo era a presença de Deus.

Dr. Krystal Pierce:

00:50:17

Sim, então é perfeito porque Elijah tem esta relação com o fogo.
E assim, é claro, este é o caminho que ele vai seguir. Assim, no
antigo oriente próximo, eles acreditavam que muitos dos
deuses na verdade eram conduzidos por carruagens e
cocheiros, que eram seus servos. E isto era parte de seus
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anfitriões, seus exércitos celestiais. E para que a carruagem
descesse para buscar Elias é enorme. Esta carruagem tinha que
ter vindo de Deus. E na verdade lemos no livro de Abraão que
Deus usa o vento e o fogo como uma carruagem. Então eles
tinham estes conceitos, estas idéias, que ele tem controle sobre
todos os aspectos da criação. O fogo, o vento, a água, todas
essas diferentes partes da criação.
Hank Smith:

00:51:04

Uau. É interessante que falemos aqui de carruagens. Isto é algo
da história da igreja que eu vou lançar. Isto é de Lorenzo Dow
Young, que é o irmão mais novo de Brigham Young. Ele diz que
quando ele era mais jovem, ele tinha um sonho. E ele era super
jovem. Desculpe.

John Bytheway:

00:51:24

Ele tinha uma porção dupla de jovens.

Hank Smith:

00:51:27

Sim, ele era mais jovem. Ele disse: "No sonho, o Salvador estava
em uma carruagem. Ele era conduzido por seu servo. A
carruagem parou perto de mim e o Salvador perguntou onde
estava meu irmão Brigham. Depois de informá-lo, ele perguntou
ainda sobre meus irmãos e nosso pai. Depois de ter respondido
a todas as suas perguntas, ele declarou que nos queria a todos,
mas especialmente a meu irmão, Brigham". Isto foi antes de
qualquer um deles entrar em contato com a restauração. Uma
pequena história interessante. O Salvador está em uma
carruagem no sonho de Lorenzo Dow Young. Vocês já ouviram
isso? Algum de vocês?

John Bytheway:

00:52:00

Eu não tenho.

Dr. Krystal Pierce:

00:52:00

Eu não ouvi isso. Ele se encaixa perfeitamente nesta idéia do
Senhor também é um guerreiro e protetor divino e vai lutar por
todos nós. É perfeito que ele ande por aí nesta carruagem. É a
isso que as hostes do céu às vezes se referem, os exércitos de
anjos que estão lá fora. Eu nunca tinha ouvido isso.

John Bytheway:

00:52:21

Porque novamente, quando criança, quando ouvi o anfitrião,
"Oh, esse é o cara com a toalha no braço que diz bem-vindo ao
Chuck-A-Rama". Eu o levarei para a sua mesa".

Hank Smith:

00:52:30

O anfitrião?

John Bytheway:

00:52:31

Este é o anfitrião.

Hank Smith:

00:52:32

Bem-vindo ao buffet.
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John Bytheway:

00:52:33

Lembro-me do momento aha em que aprendi em algum
momento, provavelmente no seminário, não, Senhor do
anfitrião significa Senhor dos exércitos. Oh. E isso é um tipo de
anfitrião diferente de um Chuck-A-Rama.

Hank Smith:

00:52:47

Krystal, você mencionou esta porção dupla. Eu realmente gosto
do que você nos ensinou aqui. Acho que já li antes que há sete
milagres listados para Elijah e que há 14 listados para Elisha.
Você acha que o escritor fez isso de propósito por causa deste
capítulo dois, versículo nove?

Dr. Krystal Pierce:

00:53:05

Sim, eu acho que sim. É para mostrar que ele é um Elijah duplo,
de certa forma, ou ele deve ter esta porção dupla ao fazer o
dobro dos milagres. Mas este número sete tem algum
significado simbólico. Portanto, a palavra em hebraico é shivah.
É quase a mesma palavra que significa conclusão ou plenitude
ou algo está terminado. É definitivamente simbólica. E veremos
esse número aparecer. Quer dizer, ele aparece em todo o
Antigo Testamento. E mesmo em termos de 700 ou 70 ou 7.000,
qualquer forma de sete. Geralmente simboliza que isto é
completo, que o que quer que estejamos falando aqui é feito.

Hank Smith:

00:53:47

Eu quero falar um pouco de hebraico. Shivah.

Dr. Krystal Pierce:

00:53:51

Shivah. E é diferente, claro, dependendo de qual parte de Israel
e se é masculino ou feminino, mas na maior parte Shivah.

Hank Smith:

00:53:58

Por que os idiomas têm que ser tão difíceis? Shivah. Está bem.
Completo ou acabado.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:05

Completo ou acabado, para ser completo, acabado,
aperfeiçoado, ao invés de perfeito.

John Bytheway:

00:54:11

Impecável. Moralmente impecável, mas ao invés disso você está
completo.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:16

Sim. Que você fez seu círculo completo.

Hank Smith:

00:54:18

Jesus poderia estar dizendo no Sermão da Montanha: "Sê,
portanto, Shivah". Completo.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:23

Sim.

Hank Smith:

00:54:26

Shivah.

Dr. Krystal Pierce:

00:54:26

Sim, definitivamente.
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Hank Smith:

00:54:28

O que acontece com Elisha sem Elijah?

Dr. Krystal Pierce:

00:54:32

Ok. Então vamos olhar novamente o versículo 11 e podemos
falar um pouco sobre o que aconteceu com Elijah porque temos
estes cavalos e as carruagens de fogo e este redemoinho. É
interessante porque este também é o local da saída de Moisés,
vamos chamá-lo assim. E sabemos que Moisés foi traduzido.
Portanto, estamos perto do Monte Nebo, depois de atravessar
o rio Jordão. Dizem-nos que Elias também foi levado para o céu
sem provar a morte. Para Moisés, nos dizem que ele foi
enterrado pela mão do Senhor e não sabem onde está sua
tumba. Temos esta conexão entre estes dois. Chamamos isto de
tradução. Sabemos que eles foram traduzidos. E, no Antigo
Testamento, não recebemos muitas informações sobre o que
isso significa. O que significa ser traduzido e por que alguém é
traduzido? Se nos voltarmos para o Livro de Mórmon, temos
três indivíduos que são traduzidos na época do Salvador.

Dr. Krystal Pierce:

00:55:36

Estes são três de seus discípulos e obtemos muitas informações
sobre os seres traduzidos ali. Assim, se nos voltarmos ao
Terceiro Néfi 28, versículo oito, descobrimos que eles nunca
suportarão as dores da morte, que continuarão vivendo até que
Jesus Cristo venha novamente. E este não parece ser
necessariamente o caso para todas as pessoas traduzidas, mas
para estes três discípulos, assim como para João, o amado, énos dito que eles permanecerão até que Jesus Cristo volte,
portanto a segunda vinda, e então eles serão ressuscitados.
Portanto, agora sabemos que o fato de alguém ser traduzido
não significa que tenha sido ressuscitado ainda. Mas eles não
sentirão o gosto da morte, diz o texto. Se saltarmos para os
versos 38 e mais além.

John Bytheway:

00:56:31

Ainda estamos no Terceiro Néfi 28.

Dr. Krystal Pierce:

00:56:33

Sim. Descobrimos que seus corpos são mudados para que não
possam morrer. Eles também não podem sentir dor ou tristeza,
exceto pelos pecados do mundo, então eles têm essa empatia.
Satanás não tem poder para tentá-los. Os poderes da Terra não
podem detê-los. O objetivo principal é dado nos versículos 26 a
29. E diz que esse propósito é para que eles possam ministrar a
todas as nações e reunir Israel. Isto está definitivamente
relacionado com a tradução de Elias e Moisés, mas o deles é um
pouco diferente. Há outro propósito que eles foram traduzidos.

Hank Smith:

00:57:13

Porque eles são os únicos dois, certo, que conhecemos no
Antigo Testamento que foram traduzidos?
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Dr. Krystal Pierce:

00:57:18

Temos Enoque. Dizem-nos que Enoque e toda sua cidade está
traduzida. Eu estou no Livro de Mórmon. Alma, o Jovem, há
uma espécie de rumor de que ele foi traduzido porque ele é
comparado a Moisés.

John Bytheway:

00:57:30

A Moisés. Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:57:30

Apenas desaparecendo.

John Bytheway:

00:57:31

Meio que se foi embora. Bem, e eu acho que este é um ponto
importante porque não queremos que as pessoas pensem que
traduzido significa ressuscitado porque quem foi o primeiro
fruto. Quem foi o primeiro a ser ressuscitado? Bem, esse foi
Cristo.

Hank Smith:

00:57:43

Esse é Cristo. Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:57:44

Sim. E isso é perfeito. Eles ainda não podiam ser ressuscitados,
mas precisavam manter seus corpos. Para Elias e Moisés, isto é
porque sabemos que eles tiveram que voltar para fazer algo
muito específico. Malaquias, no final do Antigo Testamento nos
diz, certo, que Elias voltará e virará os corações dos pais e dos
filhos. Elijah precisava voltar. Ele precisava manter seu corpo.
Sabemos que ele voltou mais de uma vez. Um deles estava no
Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago, João e Moisés. E
isto foi para devolver as chaves do sacerdócio à terra.

Hank Smith:

00:58:22

Isto é lindo. O Senhor certamente planeja com antecedência.
Ele pensa: "Eu preciso que esses caras tenham corpos. Então
traga-os até aqui". Se for o mesmo lugar, vou procurar aquele
lugar e ver se há uma plataforma nove e três quartos que eu
consiga passar para dar aquele passeio de carruagem. Isso
parece divertido.

John Bytheway:

00:58:39

Desde que você seja traduzido corretamente.

Dr. Krystal Pierce:

00:58:47

Isso foi perfeito.

John Bytheway:

00:58:49

Nós acreditamos no Hank, desde que ele tenha sido traduzido
corretamente. Ele pode ir a esse lugar.

Hank Smith:

00:58:58

Oh, por que eu nunca usei essa piada? Odeio quando você me
conta piadas e eu deveria ter usado nos últimos 20 anos.

Dr. Krystal Pierce:

00:59:02

Vou usar isto.

Hank Smith:

00:59:02

Oh, eu também.
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Dr. Krystal Pierce:

00:59:04

Estou escrevendo.

John Bytheway:

00:59:05

Eles têm um braço saindo pelo lado errado.

Hank Smith:

00:59:08

Oh, caramba. Eu não fui traduzido corretamente. Meu urim
onde meu polegar deveria estar. Sim.

John Bytheway:

00:59:19

George vai adorar isso.

Dr. Krystal Pierce:

00:59:21

Eu amo o Monte da Transfiguração porque assim podemos falar
sobre a diferença entre transfiguração e tradução, que todos
sempre ficam confusos. E é por isso que Moisés acaba com
chifres em toda a Renascença.

John Bytheway:

00:59:36

Sim. Eles não sabem como retratá-lo.

Hank Smith:

00:59:36

Sério?

Dr. Krystal Pierce:

00:59:39

Sim. Então, quando Moisés é transfigurado e a luz sai dele e
Jerome estava traduzindo isto, a Vulgata Latina, e ele pensa: "Eu
não acho que seja luz". Acho que provavelmente é aquela
palavra semelhante. Então, quando se é transfigurado, crescem
chifres". E é por isso que Moisés tem chifres em todos os
lugares.

John Bytheway:

00:59:57

Foi São Jerônimo que fez... Eu não sabia disso.

Dr. Krystal Pierce:

00:59:58

Sim. Foi Jerome quem decidiu: "Sabe de uma coisa?
Provavelmente não é leve. Provavelmente são chifres". É a
mesma palavra, a palavra keren.

John Bytheway:

01:00:06

Já vi aquelas estátuas de Moisés com chifres. Eu o estava
mostrando na Terra Santa recentemente. Você já viu isso? E o
engraçado é que meu pai, ele teve uma série de acidentes na
Marinha e ficou com algumas cicatrizes em ambos os lados da
cabeça.

Dr. Krystal Pierce:

01:00:22

Uau.

John Bytheway:

01:00:23

Ele entrou na igreja depois de voltar da Segunda Guerra
Mundial. Mas quando ele foi em uma missão depois de casado,
o que é outra história maravilhosa, na Nova Inglaterra, as
pessoas lhe perguntaram porque achavam que os mórmons
tinham chifres. Você já ouviu isso? As pessoas que pensavam
isso?

Hank Smith:

01:00:36

Ah, sim. Eu me lembro.
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Dr. Krystal Pierce:

01:00:37

Eu já ouvi isso.

John Bytheway:

01:00:38

Meu pai estava pensando: "Sim, eu mandei remover o meu" e
ele lhes mostrou as cicatrizes.

Dr. Krystal Pierce:

01:00:45

Isso é perfeito.

John Bytheway:

01:00:46

Ele foi traduzido corretamente. Ele conseguiu isso. Certo. Quero
lhe perguntar uma coisa que eu adorei. Você disse que este
lugar onde Elias subiu ao céu era perto do mesmo lugar que
Moisés. Perto de Nebo. Entendi bem?

Dr. Krystal Pierce:

01:01:04

Sim.

Hank Smith:

01:01:05

Esse é o mesmo lugar. Foi o que ela disse. Porque é por isso que
eu vou procurar a plataforma nove e três quartos.

John Bytheway:

01:01:10

Sim. Bem ali.

Dr. Krystal Pierce:

01:01:11

É claro que não sabemos o lugar exato.

Hank Smith:

01:01:14

Estou indo, Krystal.

Dr. Krystal Pierce:

01:01:15

Certo.

Hank Smith:

01:01:15

Acabou na Jordânia, certo?

Dr. Krystal Pierce:

01:01:18

A área geral. A área geral. A área geral. Então, é outra conexão
com Moisés.

John Bytheway:

01:01:23

Sim, eu adoro isso.

Hank Smith:

01:01:24

Se você estiver dirigindo de Petra para Amman, você chega
perto dele? John, você já fez uma parada lá? Nebo?

John Bytheway:

01:01:32

Sim. E não há um pequeno mapa que mostra aqui onde você
pode ver, se você olhar aqui, tudo isso.

Dr. Krystal Pierce:

01:01:38

E porque Moisés não tem um túmulo, acho que há um grande
memorial para Moisés.

John Bytheway:

01:01:44

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

01:01:44

Nos versículos 14 a 18, os filhos do profeta dizem: "Muito bem,
agora o espírito de Elias repousa sobre Eliseu". E dizem
imediatamente: "Podemos ir procurar Elias?"
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Hank Smith:

01:01:56

Sim. Onde ele está?

Dr. Krystal Pierce:

01:01:59

Eles ainda não estão aceitando Elisha. Mesmo que saiam e
digam isto. "Oh, bem, agora você tem o manto e o manto". Eles
dizem: "Bem, nós ainda vamos procurá-lo". E Elisha diz: "Não,
você não vai encontrá-lo". O Senhor o levou para cima". Eles
ainda dizem: "Não, nós vamos procurá-lo". E eles vão e
procuram por três dias, que é outro desses números de
conclusão. Então eles voltam e eu amo isso. Elisha diz: "Eu lhe
disse que você não ia encontrá-lo". Isto está definitivamente
relacionado a alguns dos problemas que Elisha tem depois disto
com o tipo de estar na sombra de Elias, tentando viver à altura
de quem ele era, do que eles esperam que ele seja.

Hank Smith:

01:02:35

Uau.

Dr. Krystal Pierce:

01:02:35

Depois chegamos à água.

John Bytheway:

01:02:38

Certo.

Dr. Krystal Pierce:

01:02:38

No versículo 19 do capítulo dois, os homens de Jericó pedem a
Elisha que os ajude com um problema. E o problema é que não
há água, dizem eles, e o solo é estéril. Esta é definitivamente
uma referência, mais uma vez, de volta a Joshua. Depois que
Josué conquista Jericó, se você se lembra, ele meio que colocou
esta maldição sobre a cidade. Parte desta maldição era que a
fonte, a fonte natural que é de Jericó, não traria água boa e
fresca.

Dr. Krystal Pierce:

01:03:07

E isto era parte desta maldição. Há uma história de problemas
com a água nesta nascente. Ela estava causando morte em
jovens e idosos, mas também infertilidade. As pessoas pensam
que pode ter vindo de duas coisas. Ou uma, eles encontraram
ali estes caramujos que poderiam ter carregado estes parasitas
com uma doença do sangue. Outras pessoas pensam que havia
radioatividade nas rochas, mas o que quer que fosse, a água,
que quando se pensa em uma fonte, pensa-se em água fresca,
boa, limpa, pura, não era boa.

Dr. Krystal Pierce:

01:03:38

Era veneno. As pessoas relacionam isto com Josué como que
amaldiçoando a cidade após a batalha de Jericó. Elisha diz:
"Bem, traga-me um novo...". Diz cruzeiro no versículo 20. Então
isto é apenas um prato ou uma tigela ou um frasco/alguma
coisa assim. Ele diz: "Traga sal". E ele vai despejar este sal na
fonte, o que eu acho que pensaríamos imediatamente: "Isso
não torna a água potável".
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Hank Smith:

01:04:02

Torna-o salgado.

John Bytheway:

01:04:03

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

01:04:04

Torna-o ainda menos bebível com água salgada. Mas o que é
interessante aqui é que o sal aparece bastante no Antigo
Testamento e no Novo Testamento. E era muito simbólico de
convênios.

Hank Smith:

01:04:17

Realmente.

Dr. Krystal Pierce:

01:04:18

E especialmente o pacto do Mosaico. Assim, no Levítico, o povo
é informado que quando trazem suas ofertas de carne para
sacrificar, precisam ser salgadas. E foi chamado o sal do pacto e,
como a carne era conservada através do sal, assim Israel seria
preservada pelo Senhor. E isto era para lembrá-los de como ele
os preservava através do Êxodo e escapando do Egito e
chegando à Terra Prometida. E assim havia alguma crença de
que este sal, representando o pacto e a preservação e
purificação, que colocando-o de volta na água da nascente, este
sal, que iria purificar a água e trazer o pacto de volta e
basicamente remover a maldição de Jericó.

John Bytheway:

01:05:09

Uau. E Jesus vai dizer: "Tu és o sal da terra". Não é mesmo?

Hank Smith:

01:05:12

Sal da terra. Sim. Talvez um nível extra.

Dr. Krystal Pierce:

01:05:14

Seja o pacto, certo? Represente o pacto. Seja o sal da terra. E
ele menciona: "Não perca seu sabor". Porque o sal é usado para
o sabor e preservação, mas está tudo relacionado. Tudo vem
junto. E eles acreditaram que as boas propriedades do sal
poderiam ser transferidas para a água e ultrapassar as más
propriedades da água.

John Bytheway:

01:05:36

Tive um amigo professor de seminário que escreveu uma
grande palestra para jovens chamada Light and Salty e falou
sobre aqueles termos que o Senhor estava tentando fazer com
que a casa de Israel aspirasse. Ser leve e ser salgado. E assim eu
gosto desse nível extra de significado quando Jesus diz: "Você é
o sal da terra", para ter sal lá no versículo 20. Portanto,
obrigado por isso.

Hank Smith:

01:05:57

Krystal, estou sempre à procura de formas de solicitar nossos
ouvintes. Seria bom para mim dizer que um princípio aqui é a
cura através de convênios, através de fazer e manter convênios.
Você sente que essa mensagem está chegando aqui neste
capítulo, que se meu casamento está lutando ou meus
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relacionamentos com meus filhos estão lutando ou qualquer
outra coisa em minha vida parece estéril, parece venenosa,
chegue aos convênios. Chegar a esses convênios.
Dr. Krystal Pierce:

01:06:27

Sim, absolutamente. E definitivamente a idéia de, se você tiver
quebrado um pacto, que você pode retornar e pode curar essa
quebra. Jericó tinha sido amaldiçoada e agora Elisha vem e é
capaz de reverter esta maldição através do uso deste sal que
representava o pacto. Portanto, para nós também, da mesma
forma que podemos estar faltando ou sentir que algo está
errado, então sim, acho que recorrer a convênios, consertar
convênios e coisas assim ajudaria definitivamente.

John Bytheway:

01:06:59

Howard W. Hunter, 1979, ele falou sobre a cura da filha de
Jairus. "E estas não são apenas as palavras da fé de um pai
dilacerado pela dor, mas são um lembrete para nós de que o
que quer que Jesus imponha suas mãos sobre vidas. Se ele
coloca suas mãos sobre um casamento, ele vive. Se lhe é
permitido impor suas mãos sobre a família, ela vive". O que é
uma das minhas declarações favoritas do Presidente Hunter.

Hank Smith:

01:07:22

E isso tem que ser através de convênios. É assim que
permitimos que o Salvador nos imponha suas mãos, se fizermos
e mantivermos convênios.

John Bytheway:

01:07:29

Você sabe o que eu também gosto lá, é que isso me ajuda com
minhas prioridades. Quando há tantas exigências em seu tempo
de vida para dizer: "Com quem fiz convênios? Isso me ajuda a
olhar para minha esposa, o Senhor, com quem eu fiz convênios?
E isso me ajuda a alinhar minhas prioridades quando tenho algo
que quero fazer.

Hank Smith:

01:07:50

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

00:00:02

Bem-vindo à parte dois do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:00:07

Krystal, vamos passar para a próxima história aqui. O que
acontece a seguir?

Dr. Krystal Pierce:

00:00:10

Acabamos de ter este enorme milagre de Elisha, um de seus
maiores. Isto basicamente cura e salva uma cidade inteira, a
cidade inteira de Jericó. Nós meio que ficamos com esta idéia
de que as pessoas que viram este milagre pensam: "Ok. Ele é
realmente o próximo profeta e está tomando o lugar de Elijah".
E então ele vai para Betel. Há um problema em apenas alguns,
três versos aqui. Temos quase o oposto exato do que ele fez em
Jericó revertendo a maldição que acontece aqui. Então, vamos
falar sobre isso. Então ele vai a Betel e diz que há crianças
pequenas da cidade zombando de sua cabeça careca. Muito
interessante aqui. Elisha acaba amaldiçoando-os em nome do
Senhor e depois os ursos vêm e comem 42 crianças.

Hank Smith:

00:00:59

É por isso que você ama o Antigo Testamento.

John Bytheway:

00:01:02

Você está a cada esquina, você não tem idéia do que está por
vir.

Dr. Krystal Pierce:

00:01:08

Portanto, há muito para desempacotar aqui também, mesmo
apenas nestes três versos. Podemos começar com a idade dos
escarnecedores. Vamos falar um pouco sobre isso porque na
verdade nos são dadas duas descrições diferentes aqui. Assim,
no versículo 23, há um substantivo e um adjetivo que é usado
que normalmente se refere a crianças mais velhas. Mais
parecido com tweens, crianças pré-pubescentes. Mas quando
chegamos ao versículo 24, há uma palavra diferente que é
usada aqui para aqueles que os ursos acabam se despedaçando.
E a palavra usada aqui no Antigo Testamento se refere, em
alguns pontos, a bebês, bebês de armas, até mais tarde, em 2
Reis, homens de 40 anos.

Dr. Krystal Pierce:

00:01:50

Portanto, não temos exatamente certeza. Sei que é traduzido
como criancinhas, mas não temos exatamente a certeza da
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idade dos zombadores neste momento. Vamos ao assunto da
cabeça careca. Porque parece uma coisa mesquinha para Elisha
ficar tão chateada que eles acabam sendo amaldiçoados e
comidos por ursos. Mas quando você ouve falar de Elisha sem
cabelo, o que você acha? Quem é peludo.
Hank Smith:

00:02:23

Oh, está bem. Então isso talvez seja uma referência à pilosidade
de Elias.

John Bytheway:

00:02:26

E você não é como ele.

Dr. Krystal Pierce:

00:02:29

Exatamente. Portanto, eles não estão comentando
necessariamente sobre como podemos olhar para baixo a falta
de calvície capilar. Eles estão comentando sobre sua habilidade
como profeta e como o novo profeta. Eles estão dizendo: "Você
não é nenhum Elias, você nem sequer é um substituto para
Elias". É sobre isso que eles estão comentando. Sua capacidade
de receber revelação e profecia de Deus. E a de Elias, o principal
era que ele era cabeludo. E é sobre isto que eles estão
comentando na verdade. E é por isso que o Senhor quase
imediatamente vai mostrar que Eliseu é o profeta e ele é tão
bom quanto Elias, mesmo que ele não tenha tanto cabelo. Eles
devem acreditar que ele não só pode abençoar cidades inteiras
como Jericó, mas que haverá conseqüências para o pecado e
para falar contra o profeta e sua capacidade.

John Bytheway:

00:03:24

Isso é ótimo. Eu nunca o havia conectado como sucessor de
Elias, chamado de cabeludo, e agora Elisha é careca. Tenho uma
declaração do irmão Fred E. Woods que escreveu nos estudos
da BYU no verão de 1992 um artigo chamado Elisha e as
crianças. Ele disse que as evidências sugerem que os jovens
zombadores da história de Elisha não estavam simplesmente
chamando-o de careca quando o chamaram, me ajude, Krystal,
qereah. Isso talvez seja o hebreu para isso.

Dr. Krystal Pierce:

00:03:58

Sim.

John Bytheway:

00:03:59

Em vez disso, eles estavam falando com Elisha figurativamente.
Certamente não estavam simplesmente provocando Elisha,
chamando-o de careca, como alguns intérpretes sugeriram. Ao
invés disso, estavam acusando-o de ser um usurpador de
autoridade, um ato que justificava sérias conseqüências por
falar mal contra o profeta do Senhor. Como resultado, eles
incorreram na vingança de Deus que havia advertido
anteriormente: "Se você caminhar ao contrário de mim,
enviarei besta selvagem entre vós, que vos roubará de vossos
filhos". Isso é de Levítico 26:21 e 22. De qualquer forma, pensei
que essa era uma maneira de ajudar a tentar dar sentido a isso.
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Dr. Krystal Pierce:

00:04:35

Isso se encaixa perfeitamente com ele.

Hank Smith:

00:04:37

Tenho aqui uma outra nota de um comentarista que diz, se você
quiser entender uma história bíblica, preste muita atenção à
geografia. Esta história se passa em Betel. Na época, Betel havia
se tornado um dos dois principais centros de adoração do reino
do Norte, não de adoração, mas de adoração de idolatria
rebelde que quebrava o pacto. É esse o caso de Krystal?

Dr. Krystal Pierce:

00:04:57

Sim. Alguns desses reis, diz que não adoravam mais Baal, mas
ainda estavam adorando falsos deuses em Betel. E eles ainda
acreditavam que os bezerros em Betel, estas estátuas douradas,
representavam Jeová e o Senhor, e eles adoravam estas
estátuas. E assim, não era necessariamente quem eles
veneravam, mas como eles veneravam. E eles simplesmente
não conseguiam largar estes ídolos e este tipo de adoração e
Betel e Dan, onde estes enormes lugares, onde isto acontecia.
Está relacionado.

Hank Smith:

00:05:29

Krystal, eu acho que você nos mostrou aqui uma boa habilidade
de estudo das escrituras. Quando você lê uma história que você
está pensando: "Bem, isso é terrível". E mesquinho e horrível".
Você pode não entender, um, a geografia. Dois, o hebraico,
porque temos aqui uma tradução. Por isso, talvez olhe um
pouco mais de perto, consulte os estudiosos.

John Bytheway:

00:05:49

E a conexão com Elijah. A luz acendeu-se para mim. Eu nunca
havia pensado naquele Krystal, mas Elijah era cabeludo, você é
careca. E isso pode ser o que Fred Wood disse sobre: "Você não
pode ser o sucessor". Você nem se parece com ele".

Dr. Krystal Pierce:

00:06:02

Eles estão dizendo que você não é nenhum Elijah. Como disse
Fred, eles estão dizendo: "Você não veio da companhia dos
profetas, os filhos dos profetas. Ele o encontrou em um campo
de cultivo. Nós não te aceitamos como profeta de Deus". E é
interessante porque acho que quando as conseqüências ou
punições vêm na forma de desastres naturais como fome,
tempestades ou guerra, coisas assim, estamos bem. Mas nós
esquecemos. E eu acho que você mencionou que às vezes é na
forma de animais selvagens, leões, animais selvagens, ursos.
Estes são apenas um símbolo das conseqüências do pecado,
estes ursos que vêm.

Dr. Krystal Pierce:

00:06:40

E agora Elisha é mostrada como um profeta de pleno golpe. Ele
não só pode trazer bênçãos e coisas boas como fez com Jericó,
mas parte do profeta também é avisar e advertir sobre a
destruição e o que pode acontecer. E eu adoro que ele seja
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mostrado como pode trazer vida e pode trazer morte e tudo
isso é representativo do Senhor e de como ele trabalha.
Hank Smith:

00:07:04

Então Krystal, escrevi ao lado deste versículo: "Esta é uma
demonstração de rejeição pública aberta a este profeta". Será
que isso se encaixa?

Dr. Krystal Pierce:

00:07:12

Definitivamente. E estamos falando de um grande grupo aqui.
Ele menciona o 42. Mas acho que era um grupo de idades
diferentes, todos vêm da cidade e quem sabe, talvez até alguns
dos filhos dos profetas estavam lá e estavam zombando dele.
Mostrando que eles não o aceitam como o profeta. E é por isso
que o Senhor imediatamente pensa: "Precisamos mostrar que
ele é o profeta e eu o escolhi".

John Bytheway:

00:07:35

Aqui está outro comentário de Craig Keener, que é o autor da
Bíblia de Estudo de Fundo Cultural da Nova Versão do Rei
James. Ele disse que a idade dos escarnecedores é incerta. O
hebreu pode se referir às crianças pré-pubescentes, mas
também pode se referir à geração mais jovem. A mesma palavra
hebraica descreve os colegas de Rehoboam em 1 Reis 12:8
como homens jovens e eles têm mais de 40 anos. Este é
provavelmente um grupo de jovens adolescentes, mas seja o
que for, a idade é incerta. E isso ajuda a saber porque se eles
estão abaixo da idade de responsabilidade, isso não faz nenhum
sentido para nós.

Hank Smith:

00:08:12

Eles são como cinco.

John Bytheway:

00:08:14

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:08:16

Eu sei. E diz "criancinhas". Não diz nem mesmo crianças. Diz
pouco. Então você está dizendo que estas crianças são comidas
por um urso. E você está dizendo: o que está acontecendo?

John Bytheway:

00:08:25

Agora vamos fazer a oração familiar. Ok. O versículo 26 que
falta diz: "E aconteceu. Ninguém jamais comentou sobre sua
condição sem cabelos para o resto de sua vida".

Dr. Krystal Pierce:

00:08:39

Eu me sinto mal por Elisha. Ele se debate com isto. As pessoas
que o aceitam. E ainda hoje, eu acho que, se você perguntar a
alguém quem é seu profeta favorito no Antigo Testamento,
ninguém diz Eliseu. E se perguntassem, você provavelmente
diria: "Você quer dizer, Elijah? você disse Elijah?". Parece que
não falamos tanto sobre ele. Portanto, o resto dos capítulos de
que vamos falar hoje são uma série de milagres que Elisha
realizou. Alguns deles são grandes milagres como os que vemos
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no capítulo três com a guerra dos moabitas. E então
chegaremos também a alguns milagres mais específicos que ele
realizou também para indivíduos.
Hank Smith:

00:09:17

Certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:09:19

Assim, quando chegamos ao capítulo três, podemos voltar ao
capítulo um, versículo um, onde se fala desta guerra com Moab.
No versículo um do capítulo três, agora estamos com o rei
Jeorão. Portanto, se você se lembra que Acazias morreu, como
Elias profetizou. Jehoshaphat é o rei de Judá. E descobrimos que
Jeorão fez o mal, diz ele, aos olhos do Senhor, mas não como
seus pais, mas ele também teve problemas. Agora, quando
chegamos aos versículos quatro e cinco, somos apresentados ao
rei dos moabitas. Seu nome é Mesha. Portanto, Moab está a
leste do Mar Morto. Então Jerusalém é noroeste, Moab é leste.
E assim a Jordânia moderna de hoje. E descobrimos que os
moabes tinham sido um navio de Israel sob o rei Davi. Ele
conquistou esta terra. Eles estavam pagando uma enorme
quantidade de tributo. De fato, diz nos versos quatro e cinco,
centenas de milhares de animais estavam sendo dados em
tributo a Israel.

Dr. Krystal Pierce:

00:10:22

Mas depois da morte de Ahab, o rei dos Moab se rebelou contra
Israel e isto deu início a uma guerra. Agora, o que é realmente
ótimo sobre Mesha é que temos informações sobre ele fora da
Bíblia, na verdade. Temos esta inscrição dele que chamamos de
Mesha Stele ou a pedra Moabita. Esta é uma pedra de quatro
pés de altura onde ele fala de estar sob o controle de Israel e de
se rebelar contra Israel. E na verdade ela celebra sua rebelião. E
por isso é ótimo que tenhamos aqui provas disso fora da Bíblia
que falam desta rebelião e desta guerra que vem por causa
dela.

Hank Smith:

00:11:03

Krystal, acho que muitas pessoas ficam surpresas quando
descobrem que antes do rei David não há muitas provas para o
que lemos. E isso não faz mal.

Dr. Krystal Pierce:

00:11:12

Sim. Eu sempre quero falar sobre quando encontramos coisas
como esta fora das informações extra bíblicas ou arqueologia,
que não é para nos tornar mais fiéis. Porque, é claro, a fé não
vem de fatos prováveis. A fé vem de uma crença justa,
acreditando mesmo que não tenhamos os fatos. Portanto, é
muito emocionante quando encontramos coisas como esta,
arqueologicamente que sustentam o que a Bíblia está nos
dizendo e o que ela está dizendo. Então o rei de Israel decide:
"Vou me juntar ao rei do reino do sul, Jehoshaphat, que tem um
dos maiores nomes que eu penso entre esses reis".
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John Bytheway:

00:11:47

Oh, ele não é ótimo?

Dr. Krystal Pierce:

00:11:50

E ele diz: "Certo, vamos lá. Nós vamos e vamos atrás de Moab".
E em vez de irmos direto para o sul para chegar a Moab, vamos
realmente dar a volta, completamente ao redor do Mar Morto e
subir do sul. Porque havia lá outro reino que apoiava Israel e
Judá. Agora, o problema com isto, não há muitas fontes de
água. O exército, diz nos versículos 9 a 12, passou sete dias sem
água. E assim, Jehoram começa a pensar: "Bem, talvez o Senhor
esteja realmente nos castigando". O que nós fazemos"?

Dr. Krystal Pierce:

00:12:19

Jehoshaphat diz: "Bem, por que não perguntamos ao profeta do
Senhor"? Sabemos que os profetas viajaram com os exércitos.
Eles estavam lá para ser um representante do Senhor e ajudar a
dar informações e conselhos. O servo diz: "Bem, podemos
perguntar a Eliseu". Mas foi Elias quem no versículo 11, diz ele,
derramou água sobre as mãos de Elias. Comentando que ele era
um servo, certo? Ele lavou as mãos e os pés de Elias em
oposição a: "Este é este grande profeta que pode realmente nos
dar informações". Ele comenta sobre ele sendo apenas: "Bem,
ele era seu servo".

Dr. Krystal Pierce:

00:12:57

Vemos novamente, esta questão de ele estar sempre na sombra
de Elias, sempre. Se quisermos tirar algo disso, acho que todos
nós já estivemos em posições em nossas vidas em que nos
sentimos à sombra de alguém. Ou sentimos que não estamos
correspondendo às expectativas de outra pessoa. Eles
esperavam que ele fosse o Elijah. Ele está dizendo: "Eu sou
minha própria pessoa. Eu sou meu próprio profeta". E eu amo a
maneira como ele responde a Jeorão quando pede ajuda a ele.
Ele diz: "Se você não acredita que eu sou um profeta, então por
que me pede? Vá perguntar aos profetas de Baal e Asherah, os
profetas de seus pais".

Dr. Krystal Pierce:

00:13:35

Para mim, este sempre foi o sinal do que você faz quando sente
que tem esta síndrome impostora ou as pessoas esperam certas
coisas de você e você não está cumprindo com o que eles
acham que você deve fazer. Elisha se mantém firme e diz: "Eu
estou representando o Senhor e nem estaria aqui se não fosse
por ele apoiar, especialmente Jehoshaphat". E isso é o que ele
diz.

Hank Smith:

00:14:03

Ele tem alguma confiança séria. Ele sabe quem ele é

John Bytheway:

00:14:05

E note o juramento: "Como vive o Senhor dos Exércitos",
versículo 14.
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Dr. Krystal Pierce:

00:14:10

Ele lhes diz: "Eu sou um profeta do Senhor". Acho que isto é
algo que podemos tirar daqui. Às vezes não depende das
opiniões dos outros. Na verdade, muito raramente depende das
opiniões dos outros. E Elisha diz: "Eu sei quem eu sou". Eu sei
quem eu represento. Você vai ter que mudar suas idéias a
respeito". E eu adoro isto, que ele faça isto.

Hank Smith:

00:14:29

Assim acredita Jehoshaphat. É Jehoram que é como, hmm.

Dr. Krystal Pierce:

00:14:33

Sim, esse tipo de volta ao que falamos no início, que os reis do
reino do norte parecem apoiar os profetas um pouco menos do
que o reino do sul. Elisha continua dizendo: "Isto é o que o
Senhor diz". Se você cavar valas neste vale, a água virá e seus
exércitos que você esteve marchando ao redor do mar morto
sem água, a água virá e encherá este vale, mas você não verá
nenhuma chuva". Portanto, esta é provavelmente uma
referência, há muitos wadis nesta área. Portanto, um wadi é um
vale que se enche com água de escoamento sazonal do alto,
inundações repentinas, coisas assim. Ele está dizendo: "Esta
água virá". Cave valas para que você possa captar a água". Ele
diz: "Não só isso, mas o Senhor vai entregar os moabitas a
você". Isto acaba acontecendo depois disto. Neste ponto, os
moabitas são entregues e eles são capazes de retomar o
controle desta área. Um pouco mais de aceitação de Elisha
entra em jogo por causa disto e por causa do que acontece
aqui.

Hank Smith:

00:15:34

Krystal, qual é o próximo milagre para o qual você quer olhar?

Dr. Krystal Pierce:

00:15:37

Então, se voltarmos ao capítulo quatro, descobrimos que uma
das esposas dos filhos do profeta, assim deste grupo, diz a
Elisha, seu marido está morto e o credor veio para levar seus
filhos como homens de ligação. Portanto, podemos falar um
pouco sobre dívidas, escravidão e servidão aqui. Se você se
endividasse no Israel antigo e vendesse todas as suas terras,
seus pertences e sua riqueza, e não tivesse mais nada, você
poderia realmente vender a si mesmo ou a seus familiares em
servidão para pagar a dívida. E isto aconteceu muito com os
agricultores por causa da natureza frágil da agricultura com
anos bons e anos ruins e fomes e coisas assim.

Hank Smith:

00:16:19

Você pode voltar atrás? Você disse que poderia vender seus
filhos, não é mais que eles levam seus filhos?

Dr. Krystal Pierce:

00:16:25

Sim. Acho que ou eram todos colocados na prisão, prisão por
dívidas, ou podiam vender seus filhos. Havia leis sobre isso.
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Hank Smith:

00:16:35

Parece que esta mulher não quer que isso aconteça.

Dr. Krystal Pierce:

00:16:38

Sim. O credor merecia ser pago de volta, mas também aquele
que tinha hipotecado ou vendido a si mesmo ou sua família em
servidão, havia um limite de tempo, certo? Eles só podiam
servir por tantos anos e não importava o tamanho da dívida,
eles eram feitos. Mas o problema é que por essa altura você
tinha perdido tudo. E assim, muitas pessoas, isso levou a uma
vida de servidão. Não havia como voltar a partir daí. Mas se
você era capaz de servir e pagar sua dívida, isso se chamava
redimir-se. Você foi capaz de se redimir desta vida de servidão.
E é aqui que obtemos o conceito do Kinsman Redentor também.

Dr. Krystal Pierce:

00:17:16

Se você não pudesse fazê-lo você mesmo, resgatar a si mesmo,
um membro de sua família poderia entrar e pagar sua dívida,
resgatá-lo de sua dívida. Definitivamente, quando esta questão
da escravidão da dívida surgir, devemos pensar no Senhor como
nosso Kinsman Redentor. Ele é o único que entra. Ele nos
redime de nosso pecado, de nossa dívida, certo? Foi ele quem
pagou. Ele nos salva. Eu adoro isto porque vamos ver isto
através de cada milagre que Elisha fizer depois disto. Devemos
vê-lo como um representante, como um símbolo do Salvador e
do que ele faz por nós.

Hank Smith:

00:17:54

Não mencionamos isso um pouco com Boaz, o Kinsman
Redemer.

Dr. Krystal Pierce:

00:17:59

É a mesma coisa. Boaz é capaz de resgatar Ruth e ser capaz de
salvá-la da dívida e da servidão. E assim, é isso que Elisha está
tentando fazer. Então ele diz à mulher, ele diz: "O que você
tem?" E ela diz: "Eu só tenho um pouquinho de óleo". Ele diz:
"Vá buscar todos os navios de seus vizinhos. Comece a derramar
o óleo e ele encherá cada um desses vasos". E ela é capaz de
vender o óleo para pagar as dívidas e viver do resto. E o que é
perfeito nisso é a palavra para óleo aqui é shemen, que é uma
referência específica ao azeite de oliva. De onde obtemos o
Getsêmani, certo? Da prensa de azeite, da prensa de azeite de
oliva.

Dr. Krystal Pierce:

00:18:39

E quão perfeito é o fato de ser petróleo? É suposto pensarmos
no Senhor e na Expiação. E Gethsemane, tudo vem junto e ele é
nosso parente Redentor. E que ele nos salva da mesma forma
que Elisha é capaz de salvar esta mulher através do petróleo. E
é este belo milagre. E isto é para mostrar que o Senhor se
importa com todos, com cidades inteiras, com uma mulher, com
todos. O petróleo, a Expiação, o sangue cobre a todos.
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John Bytheway:

00:19:11

E é como se tudo estivesse no meio. Uma cidade inteira em uma
história, uma mãe e uma criança em outra e tudo o que está no
meio. Isso me faz lembrar que você tem o relato de Lucas sobre
o nascimento de Cristo. Você tem o relato de Mateus, de reis a
pastores e todos os que estão no meio. É uma notícia alegre de
grande alegria do tipo de coisa.

Dr. Krystal Pierce:

00:19:31

Eu adoro isto, como ele claramente representa o Salvador em
tantos destes. Ao salvar esta mulher e seus filhos da mesma
forma que somos salvos de nossa dívida e servidão ao pecado e
das conseqüências e castigos.

John Bytheway:

00:19:45

O que não podemos pagar a nós mesmos. Sim,

Dr. Krystal Pierce:

00:19:47

Exatamente.

Hank Smith:

00:19:49

Se eu quisesse me ver nisto, eu poderia me ver como esta
mulher dizendo: "Eu vou perder minha família. Se eu não for
redimido". E aí vem o Salvador dizendo: "Eu posso lhe dar mais
do que o suficiente, tanto quanto você precisar". Posso dar a
você para salvá-lo e a sua família". Caramba! Isso é ótimo,
Krystal.

Dr. Krystal Pierce:

00:20:08

Sim, eu adoro isto. E isto continua no capítulo quatro. Elisha vai
para um novo lugar chamado Shunem e isto é na Galiléia. Na
verdade não é muito longe do local onde eu escavo. Por isso,
adoro falar sobre Shunem. E eu estarei lá em dois ou três dias,
de fato.

John Bytheway:

00:20:24

Whoa.

Hank Smith:

00:20:25

Sim. Quando isto se souber, você estará lá.

Dr. Krystal Pierce:

00:20:29

Eu estarei lá. Então, ele viaja muito por esta área. É na área da
Galileia. Então a mulher o convida para sua casa e ela diz que
ele é um homem santo. E ela diz: "Vamos fazer dele seu
pequeno quarto porque ele passa com tanta freqüência". E
Elisha diz: "Bem, eu quero lhe retribuir". Então ele diz a esta
criada: "Pergunte a ela o que ela gostaria. Será que ela quer
uma boa palavra com o rei ou com o comandante?" E eu amo a
resposta dela no versículo 13. Ela diz: "Não, eu meio que gosto
de ficar em casa". Por isso, estou bem".

John Bytheway:

00:21:00

Eu moro entre o meu povo conhecido. É isso que você quer
dizer? É essa a frase? Sim, eu sou bom. Eu sou bom.
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Dr. Krystal Pierce:

00:21:04

Ela diz: "Eu quero ficar aqui". Eu quero ficar aqui entre meu
próprio povo. Eu não preciso do rei e do comandante nestas
coisas". Seu servo Gehazi diz a Elisha: "Ela não tem um filho e
seu marido é velho". Assim, ficamos com a idéia de que eles já
passaram dos anos em que a criança teve um filho. Então Elias
lhe diz: "Você terá um filho dentro de um ano". Sua resposta é
interessante porque ela diz no versículo 16: "Não, meu Senhor,
homem de Deus". Não mintas à tua serva". E é interessante
porque ela acredita claramente...

Hank Smith:

00:21:38

Bom demais para ser verdade.

Dr. Krystal Pierce:

00:21:39

... ele é um profeta e um homem de Deus, mas quando se trata
deste milagre, ela se esforçou para acreditar que isso iria
acontecer. E tenho certeza que ela tinha ouvido falar sobre o
petróleo ou Jericó ou a guerra dos moabitas, mas quando se
tratou de seu próprio milagre pessoal, ela lutou. E acho que às
vezes estamos tão prontos para aceitar os milagres dos outros,
grandes milagres de cura ou conseguir exatamente o que eles
precisam. E às vezes, quando se trata de nós, pensamos: "Isso
nunca me aconteceria". Eu não tenho grandes milagres em
minha vida". E na realidade, é que, penso eu, às vezes
acreditamos em nossos próprios milagres e reconhecemos
nossos próprios milagres em nossa vida.

Hank Smith:

00:22:23

Eu adoro isso. Meu amigo, Tony Sweat, gosta de dizer que fé é
quando você acredita que Deus pode ajudar a todos. Esperança
é quando você acredita que Deus pode ajudá-lo, quando isso se
torna específico. E quase posso ouvir esta mulher dizer: "Não
faça isso comigo. Não me dê esperança. Não me minta porque
eu já fui ferido antes". Esta é uma história muito comovente.

John Bytheway:

00:22:43

Sim. Eu acho que as pessoas podem ter um problema com, você
está dizendo ao profeta: "Não minta para mim". Mas eu acho
que é uma espécie de: "Oh, eu nem sei se quero entreter esse
pensamento porque doeria muito se fosse para o outro lado".

Dr. Krystal Pierce:

00:22:56

Definitivamente. E isso acaba indo ao contrário para ela.

John Bytheway:

00:22:59

Oh, não.

Dr. Krystal Pierce:

00:23:02

Porque ela tem a criança e como a criança está crescendo, diz,
um dia a criança vai até o pai no campo e diz que lhe dói a
cabeça. Eles trazem a criança para a mãe e então ele morre. A
criança acaba morrendo, esta criança milagrosa. Então, é claro,
ela vai à procura de Elisha. É claro que ela o encontra em uma
montanha onde Elisha sempre está, como Elias. E ele está no
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Monte Carmelo. E quando ela chega lá, ela agarra seus pés, o
que é um sinal de angústia. O criado tenta detê-la, mas Elisha
diz: "Está tudo bem". Vamos descobrir o que aconteceu".
Quando chegamos ao versículo 28, ela diz: "Será que eu
desejava um filho? Eu não disse, não me enganem"?". Do tipo:
"Agora é como se eu nunca tivesse tido este filho milagroso".
Que ele foi tirado de mim".
Hank Smith:

00:23:49

Tão brutal.

Dr. Krystal Pierce:

00:23:50

Seria difícil. Esta mulher definitivamente passou por algumas
coisas e você a vê se desenvolver e crescer com o passar do
tempo, à medida que estas coisas acontecem com ela. Elisha
diz: "Nós vamos curar esta criança". Não apenas curá-lo, trazêlo de volta dos mortos. É uma maneira interessante que ele faz
isso. E isto é definitivamente para nos lembrar de Elias também
criando uma criança dentre os mortos. Então vamos olhar para
estes versos porque eu acho que às vezes há muitas perguntas
sobre o que está acontecendo aqui.

Dr. Krystal Pierce:

00:24:25

Assim, no versículo 34, ele vai e deita sobre a criança e diz:
"Olhos nos olhos, mãos nas mãos". E isto é algo que Elijah
também faz. Agora, eles acreditavam no toque curativo, como
nós acreditamos. Se mãos curadoras na cabeça e uma bênção e
óleo consagrado, coisas como esta. Mas para eles, você não só
poderia curar através de suas mãos, mas também poderia curar
parte do corpo a parte do corpo. E assim, a fim de ressuscitar
esta criança dos mortos, era uma cura de corpo inteiro que
precisava acontecer. E é por isso que ele está de olhos nos
olhos, mãos nas mãos, pernas nas pernas, porque esta criança
tinha morrido. E esta foi a maneira de curar todo o corpo desta
criança. E é por isso que ele o faz desta maneira e é por isso que
Elijah também o faz desta maneira.

Hank Smith:

00:25:22

Esta é uma daquelas vezes em que você não quer ser
etnocêntrico e dizer: "As culturas de outras pessoas estão
erradas ou estranhas".

John Bytheway:

00:25:28

Certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:25:30

Também acreditamos na cura através do toque e é assim que o
Salvador curava. E assim, para eles, era apenas, se você
precisasse curar uma cabeça, você poderia tocar a cabeça ou
fazer cabeça a cabeça porque eles acreditavam que esta
transferência poderia acontecer. Mas se for um corpo inteiro e
ressuscitar dos mortos, eles meio que acreditavam que você
precisava deste tipo de cura completa. E isso explica porque ele
faz isso. E então lemos que a criança espirra sete vezes.
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Hank Smith:

00:25:56

Eu adoro isto.

Dr. Krystal Pierce:

00:25:58

E isto parece ser uma coisa realmente específica para se colocar
aqui. O que isto significa? Então recebemos novamente o
número sete. Então, a conclusão. E a palavra que é traduzida
como espirro é o que chamamos de hapax. Este é o único lugar
em todo o Antigo Testamento onde esta palavra aparece. Deixeme dizer-lhe qual é a palavra. A palavra é Zara.

Hank Smith:

00:26:15

Zara.

Dr. Krystal Pierce:

00:26:17

As pessoas acham que é onomatopaico, certo? Então é um
barulho ou um som ou algo que a criança fez. Então
onomatopaico, claro, significa que a palavra soa como o que a
palavra é. Então é a nossa palavra para B, certo? É
onomatopaico porque soa como o barulho que um B faz. E é por
isso que as pessoas pensam que ele espirrou ou gemeu ou
gritou. Zara, o que quer que isso seja.

John Bytheway:

00:26:44

Agora, meu pai pode, vamos ver, Zara. Algumas pessoas são
achoo.

Hank Smith:

00:26:48

Os tradutores do King James não sabem o que fazer, certo
Krystal? Você conseguiu isso uma vez. Eles dizem: "Que tal
espirrar? Espirrar me soa bem".

Dr. Krystal Pierce:

00:26:56

É importante, são sete. Então, ele está completamente curado.

John Bytheway:

00:26:59

Certo.

Dr. Krystal Pierce:

00:26:59

Ele superou completamente o que quer que tenha sido e voltou
à vida. Podemos, novamente, trazer o Salvador de volta à vida,
curando, ressuscitando dos mortos. Mas não só isso, salvandonos da morte, da morte física pela ressurreição, da morte
espiritual pela Expiação e nosso arrependimento. Portanto, já
temos o Salvador como Kinsman Redentor através de Elisha.
Agora temos o Salvador como, literalmente, o Salvador que nos
salva da morte.

Hank Smith:

00:27:31

Soa muito como uma comparação com Lázaro. "Você não pode
fazer isto. Já passou do tempo". "Não, eu posso trazê-lo de
volta".

John Bytheway:

00:27:39

Ele espera deliberadamente por quatro dias. Sim.

Dr. Krystal Pierce:

00:27:42

Nunca devemos colocar limites ao Senhor, nunca. E às vezes
quando dizemos: "Oh, este milagre não pode acontecer comigo
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ou é muito difícil". Se realmente recuarmos e pensarmos sobre
isso, o que estamos dizendo? As coisas são muito difíceis para
Deus? Difíceis demais para o Senhor? Elas nunca são. E então
somos nós, certo? E é a nossa fé. E é o nosso entendimento que
precisa ser trabalhado. E acho que esta mulher passa por
algumas coisas com esta criança a fim de aprender isso por ela
mesma.
John Bytheway:

00:28:11

E é ótimo que ela ainda tenha tido a fé de voltar ao profeta.

Hank Smith:

00:28:14

Você acha que Mateus 8:9 onde Mateus atinge os milagres do
Salvador uma e outra vez e outra vez, você acha que ele está
tentando replicar isso?

Dr. Krystal Pierce:

00:28:22

Eu acho que ele está definitivamente tentando amarrar o
Salvador aos profetas do Antigo Testamento e ao Jeová para
nós e para nossa interpretação, o Jeová do Antigo Testamento
também. Absolutamente. Que ele está seguindo todos esses
profetas, Elias, Eliseu, cada um deles que realizou um milagre.
Era um tipo para o Salvador que viria. Eu acho que sim.

John Bytheway:

00:28:46

Bem, essa é a sabedoria convencional como Mateus estava
escrevendo para os judeus e dizendo: "Olha, este é o tal". Esta é
a de que as profecias estão falando".

Hank Smith:

00:28:54

Para mim, esta seção parece muito Mateus 8:9, como uma após
a outra. Aqui vamos nós.

Dr. Krystal Pierce:

00:29:00

E é perfeito porque os próximos milagres são alimentar as
pessoas com comida insuficiente ou envenenada e consertá-la.
Portanto, nossos próximos milagres são sobre a comida. Assim,
Elisha volta para Gilgal. Mais uma vez, há uma escassez, uma
fome na terra. Os filhos dos profetas estão lá e Elisha diz a seu
servo para fazer um guisado para eles. Então ele sai para colher
ervas e cabaças, diz ele, para o guisado. Os homens começam a
comer e eles dizem que há morte na panela. E assim, esta é uma
referência à existência de algo venenoso aqui dentro. E as
pessoas realmente pesquisaram isto e olham para isto e
pensam que isto é uma referência a estes tipos especiais de
cabaças que eles chamam de maçãs amargas. Estas são
encontradas selvagens em Israel. Elas têm nelas produtos
químicos que queimam as membranas mucosas. Portanto, sua
boca, sua garganta, seu estômago, seu intestino, e isso
aconteceria imediatamente. Então, eles usaram o tipo errado
de cabaça.

John Bytheway:

00:29:57

Você acha que os jalapenos são ruins.
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Hank Smith:

00:30:00

Que tipo de maçã é essa?

Dr. Krystal Pierce:

00:30:02

É chamada de maçã amarga. Quando não estão maduras, elas
parecem melancias, como pequenas melancias redondas.
Portanto, não as coma. Se você estiver em Israel e sentir que
quer fazer guisado...

John Bytheway:

00:30:14

Há morte nesta panela. Parece que é a noite do papai para
cozinhar.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:17

Adoro a maneira como eles o descrevem.

Hank Smith:

00:30:19

Sim. Há morte neste pote.

Dr. Krystal Pierce:

00:30:21

Soa como algo que uma das crianças diria.

Hank Smith:

00:30:24

Lembro-me de uma vez ter recolhido a de minha esposa, um
grande prato de caçarola ou o que quer que minha esposa
tivesse feito. E eu me virei e meu filho de dois anos disse: "Pai,
você vomita?". E eu disse: "Não, é o jantar".

Dr. Krystal Pierce:

00:30:41

Ele está tentando alimentá-los. E, em vez disso, há este veneno
aqui dentro. Então ele lhes pede que lhe tragam farinha, alguma
refeição. Acreditava-se que a farinha, no antigo oriente
próximo, era capaz de combater ou remover o mal e o veneno e
coisas como esta. Muitas vezes Elisha está usando coisas em
que as pessoas acreditavam. E ele está mostrando que todo
milagre em que se acredita, seja farinha ou sal na água ou o que
quer que seja, isto vem de Jeová, isto vem do Senhor. Mesmo se
você pensa que vem de outros deuses.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:13

E assim ele usa coisas que eles acreditavam que funcionariam e
ele está mostrando que isto vem do Senhor. Então, ele coloca a
farinha e ela domina o veneno. E ele é capaz de alimentar este
grupo faminto de filhos dos profetas aqui. E mostrar-lhes que o
Senhor tem o poder de também curar as pessoas e alimentar as
pessoas e salvar as pessoas. É perfeito.

Hank Smith:

00:31:39

Eu adoro isso. Todo outro milagre que pensamos vir de outras
fontes ou de outros lugares, tudo vem da mesma fonte.

Dr. Krystal Pierce:

00:31:46

Sim, absolutamente. E por isso eu adoro que ele use alguns
desses objetos ou coisas que as pessoas acreditavam que outros
deuses estavam fazendo magia ou coisas com eles. E ele está
mostrando que não, é o Senhor que tem o poder e o controle
sobre tudo. Mesmo usando esta farinha para curar o veneno no
vaso. Portanto, temos outro milagre de alimentação no final do
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capítulo quatro. Um homem traz Elisha, diz o pão das primeiras
frutas. E assim, este é o pão feito da primeira parte da colheita.
Era para ser dedicado ao santuário através do profeta. Então ele
o traz ao profeta para que ele possa levá-lo ao santuário, ele
pode ser oferecido. Uma espécie de festival do tipo colheita
para dar graças ao Senhor.
Dr. Krystal Pierce:

00:32:31

E lemos que existem 20 pães pequenos. Estes não são os pães
que estamos pensando como um pão francês. Estes são
provavelmente rolos, muito pequenos, pães muito pequenos.
Ele diz: "Dê ao povo para comer". Porque, mais uma vez, eles
disseram, há uma fome neste momento. E o criado diz: "Como
vamos alimentar cem pessoas com estes 20 pães pequenos?". E
Elisha diz: "Bem, vai funcionar porque o Senhor diz, não só
haverá o suficiente para alimentar a todos, mas haverá sobras
depois". E isto acaba se tornando realidade. E, claro, isto pode
nos lembrar muito de Jesus alimentando os 5.000 com o pão e o
peixe. E, mais uma vez, é para nós vermos Eliseu como
representante do Senhor do futuro e o que ele faria.

Hank Smith:

00:33:22

Há essa grande pergunta em João 6:9 quando eles têm os cinco
pães de cevada e os dois peixes, "O que são eles entre tantos?
Sem Jesus, são dois sanduíches de atum, mas com Jesus, é mais
do que suficiente.

John Bytheway:

00:33:35

Sim, "Traga o que você tem, eu o multiplicarei".

Dr. Krystal Pierce:

00:33:38

Então tivemos o Kinsman Redemer com o óleo. Tivemos o
Salvador com a criança sendo ressuscitada dentre os mortos. E
agora temos o nutriente, o pão da vida. Portanto, todos estes
diferentes aspectos de Jeová. E então podemos ir ao capítulo
cinco, onde temos o milagre com Naaman.

Hank Smith:

00:33:58

Naaman. Foi aqui que seus pais disseram: "O que devemos
citar"? E então eles disseram: "Isso é bom".

John Bytheway:

00:34:04

Tudo bem. Bem, vamos chamá-lo Bob". "Não, cara".

Hank Smith:

00:34:10

Não, cara. Nay. Desculpe. Está bem, Krystal. Obrigado por nos
aturar.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:17

Ok. Então Naaman, ouvimos dizer que ele é um capitão do
exército sírio. E assim, na Síria, é de Aramea, da terra de Aram,
Damasco. E em grego, eles a chamavam de Síria. Portanto, é o
mesmo lugar. E diz que ele era um grande homem. O Senhor na
verdade o usou para entregar a Síria, mas ele tem um problema.
Ele é um leproso, diz o texto. Agora, neste momento, não é a
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mesma lepra contagiosa clínica que conhecemos hoje. Isso não
aparece até Alexander o grande em cerca de 500 anos.
John Bytheway:

00:34:47

Interessante.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:47

... depois disto. Okay.

Dr. Krystal Pierce:

00:34:50

Mas definitivamente uma doença de pele horrível porque é
descrita como tendo lesões e escamas e inchaço, choro,
descamação, certo? Eu não quero diminuir o que é esta coisa
horrível. E é alguma combinação ou forma de psoríase, eczema,
dermatite, infecções fúngicas, algo parecido com isto. As
pessoas que tinham estas doenças de pele eram vistas como
marginais. Elas foram colocadas em quarentena porque viam
isso como um castigo de Deus. As pessoas queriam
definitivamente ficar longe daqueles que tinham hanseníase. A
esposa de Naaman tem este servo e diz que ela é uma israelita
cativa, portanto, alguém que eles tinham realmente capturado
na guerra.

Dr. Krystal Pierce:

00:35:28

Este servo diz à esposa de Naaman: "Ei, ele deveria visitar o
profeta em Samaria porque ele iria curá-lo". Naaman vai até o
rei sírio. Ele diz: "Isto é o que ela disse". O rei diz: "Vá. Vamos
enviar esta carta e vamos enviar uma tonelada de dinheiro com
você". Este dinheiro. Claro, lemos estes 10 talentos de prata,
6.000 grilhões de ouro. Não temos nenhuma pista do que isso
significa fora do taco. Mas esta quantia é destinada a nos
chocar. Isso seria quase um bilhão de dólares hoje, quase um
bilhão. Definitivamente, o objetivo é nos mostrar que o rei da
Síria e Naaman estão levando a sério o pagamento por esta cura
que vão receber.

Dr. Krystal Pierce:

00:36:14

Às vezes eu acho que nós meio que ultrapassamos isso
rapidamente, mas eu quero tirar um momento e falar sobre
quem é aquele aqui que coloca o milagre em movimento?
Quem é aquele que aproveitou a oportunidade para trazer à
tona esta idéia do processo?

John Bytheway:

00:36:30

É esta garota. Eu amo-a.

Dr. Krystal Pierce:

00:36:32

Sim. Ela é jovem. Ela é do sexo feminino. Ela é uma cativa. Ela é
uma prisioneira de guerra. Ela é uma criada. No entanto, ela
aproveita este momento para falar sobre sua crença no profeta
e que ele pode curar este homem para o qual ela trabalha. Isso
me lembra muito Abish. No momento em que ela sentiu que
podia fazer algo, ela podia mudar algo, ela o faz. Para mim, isso
mostra que não importa qual seja sua idade, seu sexo, seu
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status, sua riqueza, você sempre pode ter estas oportunidades
onde você pode compartilhar suas crenças ou falar sobre o
profeta ou dizer: "Você sabe o que, você pode ser curado de
qualquer problema que tenha", seja ele físico ou espiritual ou
qualquer uma destas coisas. Adoro esta parte da história que às
vezes meio que saltamos rapidamente.
John Bytheway:

00:37:21

Sim, isso é uma coisa ótima. Verso dois, uma pequena
empregada. Alguma idéia da idade dela? Ela é uma
adolescente? Alguma idéia?

Dr. Krystal Pierce:

00:37:28

Provavelmente como um adolescente, é o que eu vou adivinhar.
Não olhei para a palavra em hebraico, mas ela era jovem e era
uma criada, até mesmo uma prisioneira de guerra. E ela ainda
aproveitou a oportunidade para dizer: "Ei, aí está este profeta e
ele pode curar você". Nunca se sabe o efeito que se tem sobre
os outros. A influência, qualquer coisa.

John Bytheway:

00:37:48

A história se passa com ela.

Dr. Krystal Pierce:

00:37:50

Sim. É ela quem a põe em movimento. Então Naaman acaba
indo para o rei de Israel, provavelmente Jeorão. Ele não é
nomeado aqui. Ele lê esta carta do rei da Síria. Ele rasga suas
vestes em resposta a esta carta. E ele diz: "Eu não posso curá-lo.
Eu não sou Deus". Agora vamos ter uma guerra com a Síria por
causa disto". Nem mesmo pensando, provavelmente pensando
no profeta. E as vestes rasgantes, é claro, é este sinal de
angústia. Antes, Eliseu, com suas vestes, depois que Elias se foi.
É angústia em qualquer coisa. Angústia porque alguém se foi e
morreu, por isso lamentando. Angústia por causa do pecado. Às
vezes fazia parte do processo de arrependimento. E quando o
rei faz isso, isso sinaliza uma crise nacional e uma emergência.

Dr. Krystal Pierce:

00:38:40

E Elisha ouve falar disso e pensa: "Por que você não o mandou
até mim?" E assim ainda vemos que há alguns problemas aqui
com o rei e...

Hank Smith:

00:38:50

Eles não confiam.

Dr. Krystal Pierce:

00:38:52

... pensando. Sim. E confiança.

Hank Smith:

00:38:52

Eles simplesmente não acreditam.

Dr. Krystal Pierce:

00:38:55

Esta edição com fé. E até mesmo o rei diz: "Sim, Eliseu é um
profeta", mas ainda assim ele não se volta para ele quando
precisa de ajuda e quando sabe que Eliseu poderia falar com o
Senhor e receber informações,
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Hank Smith:

00:39:10

E isto é ótimo. Quando Naaman aparece, Elisha nem sai de casa.
Ele diz: "Sim, sim".

Dr. Krystal Pierce:

00:39:15

Não. Ele envia seu mensageiro e diz: "Diga a Naaman para se
lavar no rio Jordão sete vezes". Sete, novamente, esta idéia de
conclusão, "e ele será curado desta doença de pele". ”

John Bytheway:

00:39:27

É do tipo: "Qual é a informação de contato dele? Vou mandarlhe uma mensagem de texto, simplesmente vá fazer isto".

Dr. Krystal Pierce:

00:39:33

E assim eu acho que podemos entender porque o Naaman
reage de certa forma. Ele está com raiva. Ele está zangado com
isso. Não só o profeta não viria para falar com ele, mas ele
pensou e disse isto: "Eu pensei que o profeta iria golpear sua
mão sobre o lugar e curá-lo". O profeta sairia e curaria sua lepra
usando suas mãos. E agora ele só quer que eu vá e mergulhe no
Jordão. E ele diz, eu conheço rios melhores, mais limpos, mais
puros, mais agradáveis do que o rio Jordão. Eu sei que vocês já
estiveram no rio Jordão, provavelmente em alguns lugares
diferentes.

Hank Smith:

00:40:08

Sim.

John Bytheway:

00:40:09

Em cima de Cesaréia ou Philippi, as águas da cabeceira do rio, é
muito bonito e limpo. Mas quando você está em baixo no local
tradicional do batismo, é muito lamacento, não é?

Dr. Krystal Pierce:

00:40:17

Sim. Existem nascentes, nascentes naturais e rios em Israel que
têm propriedades curativas para a pele. Pense no Mar Morto e
na lama do Mar Morto e em coisas assim. E assim Naaman diz:
"Bem, eu não posso mergulhar em um rio".

Hank Smith:

00:40:31

Isso não é surpreendente.

Dr. Krystal Pierce:

00:40:32

Ele está dizendo: "Nem sequer me disse para ir ao bom rio".
Mas é ótimo porque os criados voltam para Naaman e dizem:
"Ei, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo mais difícil,
você o faria então?" Eles dizem: "Ele apenas lhe disse para fazer
algo realmente simples. Então, por que você não o faz?" Então
Naaman acaba indo e lavando-se no Jordão e é curado. Então é
perfeito para ver aqui, ele achou que era muito fácil.

John Bytheway:

00:40:58

Sim. Hank, você não mencionou isso em uma conversa sobre:
"Eu amo meus amigos".

Hank Smith:

00:41:04

Sim, John. Você é tão simpático em falar sobre isso. Eu
realmente amo esta história porque quando eu estava falando
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com um grupo de adolescentes, eu os mandei escrever em suas
escrituras: "Isto é o que um bom amigo faz". Um bom amigo
ficará entre você e uma escolha terrível e dirá algo". Foi preciso
coragem para que este amigo chegasse e dissesse: "Você está
prestes a tomar uma decisão terrível". Você quer repensar
isto?". E isso muda a vida de Naaman. Se você realmente ama
seus amigos, acho que é isso que você vai fazer. Obrigado, John.
John Bytheway:

00:41:39

Sim. Hank, e já ouvi você dizer, que eu também amo, é: "Não
confunda seus amigos com seus inimigos". Foi o que eles
fizeram com Abinádi. Foi o que Lahonti fez com o Amalekiah.
Um amigo lhe dirá: "Ei, espere um minuto", porque eles têm em
mente o seu melhor interesse como este fez. "Não, isto é bom".
Ele lhe deu algo fácil, vá fazer isso".

Hank Smith:

00:41:58

Você não tem que estar condenando, certo? Um amigo não tem
que vir e dizer: "Arrepende-te, porco". Você não tem que fazer
isso. Mas se você vir um amigo... Naaman está prestes a tomar
uma decisão terrível. Ele só vai para casa.

John Bytheway:

00:42:10

Bem, eu adoro o que ele diz. Ele se virou e foi embora em fúria.
Quantas vezes nos afastamos em fúria de bons conselhos
porque isso feriu nosso orgulho ou nosso senso ou algo assim.
Espero que nos viremos e pensemos sobre isso ou que
tenhamos um amigo que nos ajude a nos virar e pensar sobre
isso.

Dr. Krystal Pierce:

00:42:27

Isto realmente parece que este servo está apenas lembrando a
Naaman de sua fé. Você acreditava que poderia ser curado.
Você acreditou que este profeta poderia curar você, este
homem santo. Então, só porque ele está fazendo isso de uma
maneira diferente do que você esperava, ainda acredita. Talvez
você apenas tenha que mudar sua perspectiva. E eu acho que
Naaman ou pensou que o próprio profeta iria sair e fazer esta
grande cura. Ou talvez ele pensasse que ia pedir-lhe
pessoalmente que fizesse algo muito, muito difícil. E, em vez
disso, foi simples: "Vá se lavar no rio". E penso que às vezes nós
também fazemos isso. Queremos que as coisas sejam
complicadas, difíceis e difíceis. Tantas vezes não é assim. O
Senhor nos quer, Ele tem estas coisas simples que quer que
façamos. E, se as fizermos, podemos ser curados.

Hank Smith:

00:43:14

Krystal, isso é tão bom. Às vezes nós nos sentamos na
conferência geral e dizemos: "Ok, Presidente Nelson, o que você
tem para nós?" E ele diz: "Vá para o templo".

John Bytheway:

00:43:24

Bem, você não tem algo mais?
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Hank Smith:

00:43:25

Não é maior? Você não tem algo?

John Bytheway:

00:43:27

Bem, e eu estou pensando em Jesus. "Pedro jogou sua rede do
outro lado". "Ouça, nós trabalhamos a noite toda e não
pegamos nada".

Hank Smith:

00:43:36

E nós já tentamos isso.

John Bytheway:

00:43:37

E depois há esta longa pausa: "No entanto, à palavra. Certo,
tudo bem". E depois funciona.

Hank Smith:

00:43:44

Uau. Que grande história.

Dr. Krystal Pierce:

00:43:47

Também me lembra muito da serpente de latão com Moisés e
os filhos de Israel quando as serpentes os mordem e o Senhor
diz: "Fazei esta serpente, colocai-a no poste". Tudo o que as
pessoas têm que fazer é olhar". E Alma e Helaman e outros
falam sobre isso. Muitos deles não olhariam. Eles simplesmente
não olhariam. E eu adoro a maneira como Alma diz quando está
ensinando os zoramitas. E ele diz: "Se você soubesse que
apenas olhar poderia salvá-lo, não quebraria seu pescoço para
olhar tão rapidamente para se salvar?" E, ao invés disso,
queremos que seja difícil. É uma coisa de fé aqui, certo? E eu
amo o criado lembra a Naaman: "Ei, você acredita. Você
acredita nisto. Portanto, continue acreditando. Lembre-se que
você acredita e siga em frente com o que o profeta lhe pediu".

John Bytheway:

00:44:32

Não é maravilhoso aqui que estes momentos cruciais na história
estejam vindo de uma pequena empregada e alguns criados
dizendo ao povo real. De onde vem a sabedoria? Vem de uma
donzela e de alguns serviçais aqui mesmo. Acho que uma das
coisas que amo nestas histórias é que há um pouco mais de
foco em milagres do que apenas em palavras. Na primeira
página do manual, página 121, diz que a principal missão de um
profeta é ensinar e testemunhar do Salvador, Jesus Cristo.
Nosso registro do Profeta Eliseu, entretanto, não inclui muito de
seus ensinamentos ou testemunhos. O que o registro inclui são
os milagres que Eliseu realizou. Incluindo criar uma criança dos
mortos, alimentar uma multidão com uma pequena quantidade
de alimentos, e curar um leproso.

John Bytheway:

00:45:17

Assim, embora não tenhamos as palavras de Eliseu, dando
testemunho de Cristo, temos ao longo de todo o ministério de
Eliseu, manifestações poderosas do poder que dá vida, nutre e
cura o Senhor. Tais manifestações são mais abundantes em
nossas vidas do que às vezes nos damos conta. Para vê-las,
precisamos buscar o milagre que Eliseu buscou quando orou em
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nome de seu temível jovem servo. "Senhor, peço-Te". Abre seus
olhos para que ele possa ver". Isso está chegando no próximo
capítulo. Mas eu pensei sobre isto. Acho que é Mateus quatro,
sobre o versículo 23, 28. Onde diz que Jesus saiu ensinando,
pregando e curando.
John Bytheway:

00:45:56

E às vezes não sei exatamente qual é a diferença entre ensinar e
pregar, se é o tamanho do público ou o que quer que seja. Mas
esta Elisha, eu adoro que ela estava inclinada para a última
parte. Houve curas e milagres que as pessoas estavam vendo
quando ele estava tomando o lugar de Elias, o que torna este
apenas um capítulo divertido. Porque um após o outro, este
tipo de coisas incríveis acontecem.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:21

Sim. E que Naaman não é um israelita.

John Bytheway:

00:46:24

Sim. Ele é sírio.

Dr. Krystal Pierce:

00:46:24

Ele é da Síria. Ele é de um lugar completamente diferente. E
assim é este exemplo perfeito do Senhor vai curar e a Expiação
cobre a todos, não importa onde você esteja, sua idade, sexo,
riqueza, qualquer coisa assim. E também que o Senhor vai
passar sua mensagem através do maior número de pessoas
possível. Uma pequena empregada, um servo, um rei, um
profeta. E é perfeito.

John Bytheway:

00:46:49

E posso até usar o rio Jordão para lavá-lo.

Hank Smith:

00:46:52

Sim, eu adoro isto. Não sei por que, mas estou sentindo o poder
destes jovens missionários que enviam pessoas a um profeta.
Que simplesmente saem às ruas de Chicago e dizem: "Há um
profeta em Israel". Você pode ir até ele e ser curado". E depois
veja o versículo 15. Naaman diz: "Agora eu sei que não há Deus
em toda a terra, mas em Israel". A empregada deu seu
testemunho, o que levou Naaman a obter seu próprio
testemunho. Para a Natalie Bytheways lá fora, a Julieta Swanson
está lá fora, continuem seus maravilhosos missionários.

John Bytheway:

00:47:27

E essa promessa é que não estamos enviando estudiosos,
estamos enviando, o que é a seção 35? "Invoco as coisas fracas
e simples do mundo para debulhar as nações com o poder do
meu espírito. E o braço deles será o meu braço". E é esta
promessa incrível. Por isso, eu amo isto. Uma pequena
empregada e alguns criados pivotam o capítulo inteiro.

2 Kings 2-7 Parte 2 followHIM Podcast Página 21

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

Hank Smith:

00:47:49

Não consigo imaginar quando Victoria Pierce vai em uma
missão. Ela vai dizer: "Então, quando fiz esta escavação, aqui
está o que encontrei".

John Bytheway:

00:47:56

Tipo: "Espere, o quê? Você esperou?"

Hank Smith:

00:48:00

"Eu estava com meus pais".

John Bytheway:

00:48:02

"Você sabe como eles são".

Hank Smith:

00:48:03

"Aqui está o que fizemos por diversão".

Dr. Krystal Pierce:

00:48:05

Sim. Eles gostam da escavação agora, mas veremos dentro de
alguns anos o quanto eles querem ir e passar o verão inteiro
cavando. Veremos.

Hank Smith:

00:48:14

Muito bem, Krystal. Que milagre você quer fazer a seguir? Não
vamos diminuir a velocidade.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:17

Muito bem. Assim, quando chegamos ao capítulo seis, temos
outro milagre no início. E Eliseu está com os filhos dos profetas.
E eles lhe dizem que o lugar... Diz, traduzido como onde eles
vivem, é muito estreito ou pequeno. Portanto, eles precisam ir à
Jordânia, à floresta, cortar algumas árvores e torná-la maior.
Agora isto é um bom sinal porque sabemos que os filhos dos
profetas têm tido dificuldade em aceitar Eliseu. Agora ouvimos
que o lugar onde eles vão escutá-lo é muito pequeno. Então ele
reuniu este grupo de seguidores neste ponto que o estão
aceitando, que eles até precisam fazer o lugar onde vão para
escutá-lo, onde ele os ensina, maior.

Dr. Krystal Pierce:

00:48:59

E assim eles vão para a Jordânia e começam a derrubar as
árvores. Um dos homens perde sua cabeça de machado, sua
cabeça de machado de ferro na água. Ele diz: "Nós recebemos
este comentário. Ele está preocupado porque foi emprestado. E
então esta cabeça de machado de ferro, ele pediu emprestada a
alguém e provavelmente pagou para alugá-la ou algo assim
porque o ferro era muito, muito valioso e caro neste momento.
E honestamente, acho que o motivo pelo qual nos dizem que
ele foi emprestado é porque esta perda de uma cabeça de
machado provavelmente teria colocado este homem e sua
família em dívida, uma quantidade incrível de dívida por causa
disto. E poderia ter levado a esta eventual servidão por dívidas
ou escravidão.

Dr. Krystal Pierce:

00:49:41

E é por isso que Elijah faz isto. Porque às vezes acho que
olhamos para isto como um homem que perdeu algo e o
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profeta o ajuda a encontrá-lo. Mas há muito mais acontecendo
aqui. Estamos na Idade do Ferro, mas era muito difícil fazer
ferro e era caro. Elisha não está apenas ajudando alguém a
encontrar uma coisa perdida, mas ele está salvando-o e a sua
família provavelmente desta dívida. Então ele pergunta onde
ela caiu. Elisha corta um pau, joga-o na água. E a cabeça do
machado de ferro sobe flutuando por causa disso.
Hank Smith:

00:50:13

O ferro de passar a nado.

Dr. Krystal Pierce:

00:50:15

Sim. E é incrível porque, mais uma vez, Elisha está usando coisas
diferentes em que eles acreditavam. E eles acreditavam que as
propriedades poderiam ser transferidas de uma coisa para
outra. Já falamos sobre a cura da transferência. Já falamos
sobre o sal que cura o veneno na água, a farinha que cura o
veneno na panela. Agora temos as propriedades deste bastão
de flutuação que é transferido para o ferro e é por isso que ele
flutua. Esta é a forma como eles teriam entendido que isso
acontecia. Eles teriam visto isto como claramente um sinal de
Deus de que Elias era um profeta e que Jeová estava fazendo
este milagre e não alguma outra divindade ou magia.

Hank Smith:

00:50:57

Uau. Então, transferindo, como você chamou, as propriedades?

Dr. Krystal Pierce:

00:51:02

Sim, ou as características de...

Hank Smith:

00:51:04

Características do bastão.

Dr. Krystal Pierce:

00:51:05

Sim. Do mesmo modo que o sal e a água e a farinha e o guisado.
Eles acreditam que é assim que funcionaria e seria
definitivamente um sinal de que Elisha é um profeta e que o
Senhor tem o poder de ajudar as pessoas e salvar as pessoas.

Hank Smith:

00:51:22

Homem. Estou escrevendo tanto em minhas escrituras hoje.
Pareço um verdadeiro roteirista aqui.

John Bytheway:

00:51:27

Eu sei. E eu preciso voltar e escrevê-lo de forma mais limpa
porque estou rabiscando muito rápido para tentar conseguir
tudo isso.

Hank Smith:

00:51:32

Agora estamos chegando ao...

John Bytheway:

00:51:32

... o grandalhão.

Hank Smith:

00:51:32

... os que estão conosco. Sim, o grande.

John Bytheway:

00:51:32

Todos dizem: "E agora, o verso que todos esperavam".
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Hank Smith:

00:51:32

Quando eles vão chegar a ele?

Dr. Krystal Pierce:

00:51:47

Oh, eu sei. Eu adoro esta parte. Oh, é tão boa. Vamos chegar à
nossa última grande lição ou milagre que Elisha realiza nestes
capítulos. Lemos a partir do capítulo seis, versículo oito, que o
rei da Síria está em guerra contra Israel. Eliseu avisa o rei de
Israel toda vez que o exército se move. E eu amo a resposta do
rei: "Devemos ter um espião porque como eles sempre sabem
para onde estamos indo e o que estamos fazendo". E os oficiais,
mais uma vez, alguém que não esperaríamos dizer: "Na
verdade, há um profeta que provavelmente está lhes dizendo
onde estamos". E assim, o rei da Síria quer procurar Eliseu. Ele
diz, ele está em Dothan. E nós sabemos onde Dothan está. É
este enorme local. Tem um caixa, um monte, com 200 pés de
altura. Então, mais uma vez, Elisha e Elijah gostam de ir a esses
lugares altos. E os cavalos e as carruagens, todo um exército do
rei da Síria vem e rodeia Dothan, rodeia a cidade. E o criado
pergunta a Eliseu: "O que vamos fazer?".

Hank Smith:

00:52:56

Você se imagina saindo naquela manhã? Ele se levantou cedo e
olhou para cima, oh uau. Ele corre de volta, "O que vamos
fazer?".

Dr. Krystal Pierce:

00:53:05

E eu adoro que Elisha esteja dormindo, certo? Ele não está
muito preocupado com isso.

John Bytheway:

00:53:09

Eu posso dormir quando o vento sopra.

Dr. Krystal Pierce:

00:53:10

E então ele tem que ser acordado. Elisha diz a ele: "Não tenha
medo". E então recebemos este incrível versículo 16 onde Elisha
diz: "Não tenha medo". Pois aqueles que estão conosco são
mais do que aqueles que estão com eles". O criado não vê isso.
Então ele reza para que o servo veja. Os olhos do servo estão
abertos e ele vê uma montanha cheia de carros e cavalos de
fogo ao redor de Elisha e desta área.

Hank Smith:

00:53:43

Eu gosto de pensar que Elijah estava lá. Mas sou só eu. Os
cavalos e as carruagens de fogo, certo? Elias está de volta.

Dr. Krystal Pierce:

00:53:49

Uma dessas carruagens definitivamente tinha Elijah nela, com
certeza. Portanto, é claro, novamente, temos as hostes do céu,
os exércitos do Senhor. Devemos ser lembrados de que seus
exércitos e seu apoio e seus anjos são muito mais do que
qualquer exército ou inimigo ou qualquer coisa que venha sobre
nós. E às vezes podemos sentir que estamos cercados e que não
há nada que possamos fazer. E por isso precisamos rezar para
poder reconhecer toda a ajuda, apoio e amor que o Senhor nos
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dá. Agora, como nosso protetor, ele vai lutar por nós. Estas
carruagens e cavalos são para nos mostrar que o Senhor vai
lutar por nós. E que Ele está lá por nós. Isto vai junto com todas
estas características de que temos falado do Senhor que vemos
através de Elisha.
Hank Smith:

00:54:41

Não posso acreditar o quanto quando ensino em Mateus 8:9, o
quanto me faltava que Mateus estava tomando emprestado
destas histórias. Ele quer que seu leitor judeu diga: "Uau, isto
me soa muito familiar".

John Bytheway:

00:54:53

Acho que esta é uma daquelas histórias que nos permite saber
que somos parte de uma obra. Oh, como Sheri Dew disse isso
uma vez? Isso se estende do outro lado da rua, do outro lado do
mundo, e do outro lado do véu. E a forma como articulamos a
nova missão da igreja na época do Presidente Kimball, foi
proclamar o evangelho, aperfeiçoar os santos, redimir os
mortos. Agora é: "Viva o evangelho de Jesus Cristo, cuide dos
necessitados, convide todos a virem a Cristo e una as famílias
para a eternidade". E assim o Presidente Nelson disse: "Estamos
reunindo Israel em ambos os lados do véu". E isto soa tão
grande, do que fazemos parte aqui mesmo. Que aqueles que
estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles.

John Bytheway:

00:55:43

E eu amo o versículo 17, "Abre-lhe os olhos". Por isso, muitas
vezes, veja as escrituras dizerem: "Ai dos cegos". E você pensa:
"Bem, isso é indelicado". Mas depois diz: "Isso não vai ver". Não
é o tipo de cegueira do físico, mas eles se recusam a ver. E eu
não acho que ele fosse uma pessoa má, mas Elisha estava tão
entusiasmada em dizer: "Senhor, abre seus olhos que ele pode
ver o que está acontecendo". Todos nós, eu acho, isso é um
testemunho. Você sabe o que é esta grande coisa de que você
faz parte? Hank, você mencionou o junho de 2018, o Presidente
Nelson falando, eu acho que sim. O maior trabalho em que você
poderia estar envolvido é a reunião de Israel, certo? É por isso
que você foi enviado à Terra. É por isso que você foi enviado à
Terra agora. E isto me dá um quadro realmente grande. Aqueles
que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles.
Portanto, eu adoro isto.

Hank Smith:

00:56:39

Sim. John, você tem uma citação em sua parede, não tem, de
Elder Holland, sobre sua família?

John Bytheway:

00:56:45

Sim, eu sei.

Hank Smith:

00:56:46

Do outro lado?
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John Bytheway:

00:56:47

Está bem ali. Não subestime sua família do outro lado do véu.
Tem mãe e pai, avó e avô, períodos diferentes de suas vidas. E
minha mãe e meu pai já se foram. Eles estão do outro lado e
também fazem parte deste trabalho. Às vezes eu digo em tom
de brincadeira: "Minha mãe e meu pai são agora o casal de
escritório na infernal missão de prisão espiritual". Mas nós
sentimos a influência deles e isso é excitante.

Hank Smith:

00:57:23

Para qualquer um de nossos ouvintes que esteja lutando de
alguma forma, quero encorajá-lo a ir ler uma palestra chamada
For Times of Trouble, onde o Ancião Jeffrey R. Holland, de volta
à BYU, estamos em 1980, na BYU, é em janeiro de 1982 Ensign.
Há algo no Elder Holland, onde ele pode pegar uma história das
escrituras e fazê-la cantar. Vou ler uma citação bem longa aqui,
se vocês não se importam. Ele está falando do momento em
que o criado olha para cima e a cidade está cercada em que eles
estão. E Elder Holland diz isto, vou ler os dois últimos parágrafos
desta palestra. "Se Elisha estava procurando um bom momento
para se deprimir, este é o momento. Seu único aliado é um
menino que nos tempos modernos poderia ser o presidente do
quórum do professor local. É um profeta e um rapaz contra o
mundo.

Hank Smith:

00:58:16

E o menino está petrificado. Ele vê inimigos em toda parte,
dificuldade, desespero, problemas, fardos em toda parte. Ele
não pode partir. E tudo o que ele pode ver é uma cidade
maligna e impiedosa. Com fé vacilante, o menino grita: "Como
devemos fazer?". E a resposta de Elisha? Medo, não porque
aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão
com eles. No evangelho de Jesus Cristo você tem ajuda de
ambos os lados do véu, e nunca deve esquecer isso. Quando a
decepção e o desânimo atacam, e eles o farão, você deve se
lembrar, e nunca esquecer que se nossos olhos pudessem ser
abertos, veríamos cavalos e carruagens de fogo até onde os
olhos pudessem ver cavalgando a uma velocidade imprudente
para vir a nossa proteção. Eles estarão sempre lá, esses
exércitos do céu em defesa da semente de Abraão".

Hank Smith:

00:59:14

E Elder Holland prossegue: "Eu fecho com esta promessa. Em
verdade, em verdade vos digo, vocês são crianças pequenas e
ainda não entenderam como o pai tem grandes bênçãos em
suas próprias mãos e preparou para vocês". O reino é vosso. As
suas bênçãos são suas e as riquezas da eternidade são suas".
"Oh sim", diz Elder Holland, "encontraremos o lugar, que Deus,
para nós, preparou". No caminho, faremos o ar com música,
tocaremos, gritaremos louvores ao nosso Deus e ao nosso rei.
Acima do resto, estas palavras dirão que tudo está bem, tudo
está bem". Cara, vocês, não é a caneta do céu ali mesmo?
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John Bytheway:

01:00:00

Sim.

Dr. Krystal Pierce:

01:00:01

Sinto que precisamos rezar e pedir que nossos olhos também
estejam abertos, da mesma forma que os olhos deste servo
estão abertos. Da mesma forma que a mulher com a criança,
seus olhos se abriram. E ela era uma crente. Não estamos
falando de descrente. Às vezes só precisamos daquele
empurrão extra, daquela pequena ajuda extra. Ou como
Naaman, lavando no rio. Apenas um pequeno lembrete, de vez
em quando, de que não estamos sozinhos. Que o Senhor está lá
e seus exércitos estão lá e em ambos os lados do véu e nossos
olhos só precisam ser abertos para estes milagres, eu acho.

Hank Smith:

01:00:39

Krystal, eu vou fazer isso. Vou acrescentar isso às minhas
orações. Deus abra meus olhos. Por favor, me ajude. Eu quero
ver. Por favor, abra meus olhos. Eu acho isso lindo. E os olhos
daqueles que amamos. John, o que você ia dizer?

John Bytheway:

01:00:55

Tenho uma citação do Presidente John Taylor, 6 de agosto de
1882, Journal of Discourses volume 23, página 221.

Hank Smith:

01:01:05

Obrigado por todos esses detalhes.

John Bytheway:

01:01:06

Eu adoro esta declaração. Deus vive e seus olhos estão sobre
nós e seus anjos estão ao nosso redor e sobre nós. E eles estão
mais interessados em nós do que em nós mesmos, 10.000
vezes, mas nós não o sabemos. E isso é apenas um verso incrível
para mim, que eles sempre estiveram lá e estão 10.000 vezes
mais interessados em nós do que em nós mesmos.

Hank Smith:

01:01:47

Krystal, por que você não assume a partir daí?

Dr. Krystal Pierce:

01:01:52

Eu amo este aspecto do Salvador que chegamos aqui. Se
voltarmos por alguns destes milagres e falarmos sobre como
Elisha representa o Salvador, falamos sobre o Redentor de
Kinsman com o óleo. Salvando-nos da servidão ao pecado,
salvando-nos da dívida. Falamos sobre ele como o Salvador que
nos sobrepujou de morte. Falamos sobre ele nos alimentando e
alimentando. Ele é o pão da vida. Mas nós chegamos aqui, ele é
um lutador. Ele vai lutar por nós. Ele quer que vençamos na
batalha contra o pecado, na batalha contra todas as coisas
horríveis que nos acontecem. Ele quer que vençamos. E tudo o
que temos que fazer é pedir ajuda a ele. Ajudar a abrir nossos
olhos, realizando nosso pleno e verdadeiro potencial. Pedir
ajuda, percebendo que não estamos sozinhos. Que há muito
mais quem está nos ajudando do que quem está contra nós.
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Dr. Krystal Pierce:

01:02:51

E cada um destes aspectos do Salvador, vemos mais tarde no
Novo Testamento e no Livro de Mórmon, quando ele ensina o
povo. Ele está do nosso lado e quer que vençamos e quer que
vamos lá fora e nos certifiquemos de que todos o saibam. Isto
faz parte da reunião, assegurando que todos compreendam sua
verdadeira identidade como filhos de Deus e seu verdadeiro
potencial. E isto é parte da razão pela qual eu amo Elias e Elisha.
Porque eles têm o objetivo de nos mostrar isto.

Hank Smith:

01:03:22

Há uma confiança em 2 Reis 6:16 que só pode realmente vir
quando você conhece Deus. Você está cercado: "O que vamos
fazer?". Não tenha medo. Não tenha medo, estamos bem. Nós
estamos bem. Lembro-me de quando o Presidente Hinckley foi
entrevistado por Mike Wallace por 60 minutos. Mike Wallace
perguntou ao Presidente Monson e ao Presidente Faust quem
eram seus conselheiros na época. Ele disse: "Como ele é tão
positivo? Como ele é tão otimista?" E o Presidente Monson
disse: "Oh, eu acho que ele sabe como tudo funciona". Há uma
confiança que vem quando se sabe como tudo vai dar certo.
Não tenha medo, nós estamos bem. E nós queremos isso para
cada um de nossos ouvintes. Queremos que você tenha essa
confiança no Senhor de que pode ver algo tão assustador como
isto e dizer: "Não tenha medo".

John Bytheway:

01:04:17

Tudo vai dar certo. Na verdade, Sheri Dew e sua biografia do
Presidente Hinckley haviam mencionado que se você estiver
perto dele, você o ouvirá dizer que as coisas vão dar certo. E ele
sempre teve esse tipo de fé. "O Senhor está do nosso lado". Eu
amo o que você fez aqui, Krystal. Ele é um descobridor, é um
curandeiro, é um alimentador, é um lutador. Com todos esses
milagres, você pode colocar um papel para cada um daqueles
que estão prefigurando o Salvador. Obrigado por isso.

Hank Smith:

01:04:48

Absolutamente. Krystal, isto tem sido fantástico hoje. Se alguém
quiser ouvir sobre sua jornada de fé e bolsa de estudos, pode
voltar ao seu episódio anterior conosco que fizemos em Noé, no
início deste ano. E quem ainda não ouviu isso, por favor,
aproveite o tempo e volte a ouvir esse episódio. Foi fantástico
em todos os sentidos. Krystal, então para terminar este
episódio, acho que nossos ouvintes estariam interessados em
suas principais tomadas desta seção. O que você diria aos
nossos ouvintes que são como nossa ouvinte, Amy Ry que está
cortando a grama ou fazendo a jardinagem? O que você espera
que eles retirem da lição desta semana?

Dr. Krystal Pierce:

01:05:24

Eu quero me concentrar especialmente nesta palavra,
esperança, que o senhor disse. O que eu espero? Espero que
isto traga esperança a todos que estão ouvindo. Espero que
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você perceba que os milagres podem ser de qualquer tamanho,
forma, forma. E que se trate apenas de nós os reconhecermos.
Desde perder a cabeça de um machado, até ser curado da lepra,
até curar a água do poço. Que os milagres são para cidades
inteiras, mas também para indivíduos. E que Deus se preocupa
com cada um de seus filhos. E parte disso é abrir nossos olhos,
ver os milagres em nossa própria vida. E que Deus ama cada um
de nós e encontra esperança nestes capítulos. Acho que este é
definitivamente o último takeaway destes capítulos.
Hank Smith:

01:06:15

Lindo, absolutamente lindo. Queremos agradecer ao Dr. Krystal
Pierce por estar conosco hoje. Ela é simplesmente brilhante e
maravilhosa. E nós a compartilhamos com todos vocês. Muito
obrigada por estar aqui, Krystal. É uma alegria. Realmente é.

John Bytheway:

01:06:31

Sim. Que dia divertido.

Hank Smith:

01:06:33

Queremos agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e
Shannon Sorensen, a quem amamos. E a nossos patrocinadores,
David e Verla Sorensen. E esperamos que todos vocês, por
favor, voltem na próxima semana, porque teremos outro
episódio de followHIM. Temos uma equipe de produção incrível
que queremos que vocês conheçam. David Perry, Lisa Spice,
Jamie Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra.
Obrigado à nossa incrível equipe de produção.
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Hank Smith:

00:05

Olá, meus amigos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM.
Estamos respondendo a uma única pergunta da lição "Venha
me seguir" desta semana e falando sobre isso. John, a lição
desta semana, estamos no início, capítulos de segundos reis, e
há aqui uma história sobre um homem chamado Naaman que
espera algo enorme e recebe algo bastante mundano, algo
bastante chato. Aqui está minha pergunta para você. O que
você faz quando tem grandes expectativas de experiências
espirituais para Deus, para a vida, você tem essas grandes
expectativas e as respostas são realmente o que você pode
chamar de típicas, não são o que você esperava. O que você faz
quando essas expectativas não são atendidas?

John Bytheway:

00:47

Caramba, essa é uma boa pergunta. Acho que foi o Elder
Maxwell que disse: "Deus, não envia relâmpagos e trovões
quando uma voz ainda pequena serve". E acho que às vezes
nossas expectativas são de que nossas experiências serão como
as escrituras. E eu gosto do que alguém disse uma vez. Acho
que foi Elder McConkie, há muito tempo, que disse: "Algumas
coisas que aconteceram a esses antigos foram tão milagrosas
que ficaram escritas nas escrituras".

Hank Smith:

01:13

Sim.

John Bytheway:

01:14

O que nos diz que eles não eram típicos, eles eram extremos.
Eles eram enormes. Mas, para muitos de nós, o rapaz apenas
permanecer no caminho do pacto é uma grande coisa e uma
grande realização. E ser um exemplo para aqueles ao seu redor
é uma grande coisa. E pode parecer mundano ou simples, ou
essas são as respostas que eu sempre ouço. Mas o Pai Celestial
precisa de pessoas que calmamente apenas avancem e vivam o
evangelho. E, em retrospectiva, isso é uma grande coisa e foi
perguntado a Naaman: "Vá lavar no Jordão". E qual foi a
resposta dele? Hank, o Jordão. Isso é apenas...

Hank Smith:

01:50

Sim, diz que Naaman era roth. Aqui ele disse: "Eis que eu pensei
que ele viria e invocaria o nome do Senhor e golpearia sua mão
e recuperaria o leproso". Ele tem esta idéia em sua cabeça de
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como isto deve ser, e não é assim. Mas é bom que ele tenha um
bom amigo que diz: "Ei, escute, se ele lhe tivesse pedido para
fazer algo grandioso, você o teria feito". Por que não fazer esta
coisa simples, então por que não tentar?".
John Bytheway:

02:17

Você está esperando algo grande e sente o espírito que diz:
"Seja mais simpático com sua família".

Hank Smith:

02:23

Sim.

John Bytheway:

02:23

Oh, mas já ouvi isso antes. Eu não quero ouvir isso. E eu gosto
do que você disse, Hank, sobre um amigo. É tão bom ter um
amigo que estaria disposto a dizer algo como Naaman disse:
"Bem, se ele tivesse lhe perguntado uma coisa grande, você
teria feito isso. Ele só lhe pediu uma coisa pequena, seja gentil
com sua família".

Hank Smith:

02:40

Por que você talvez não experimenta? Por que você não
experimenta essa pequena coisa? John, esta discussão está me
lembrando de quando todos os meus amigos estavam
recebendo chamadas de grandes missões. Eu tive um amigo que
foi chamado ao Brasil e outro amigo que foi chamado à Hungria
e eu pensei: "Uau, para onde eu vou?" E eu fui chamado para a
Califórnia. Esse foi o segundo momento do meu segundo rei, às
5:11. Namaan ficou furioso e disse: "Mas eu pensei, que seria
maior e mais importante". E o espírito me disse: "Será que isso
importa? Que tal você ir servir a essa missão chamada aquela
que lhe foi dada". E acabou sendo uma missão fantástica, que
eu amava e me ensinou muitas coisas e me capacitou a ensinar
o evangelho em inglês, o que eu... na época eu não teria sabido,
mas era isso que eu ia fazer para o resto da minha vida seria
ensinar o evangelho em inglês.

John Bytheway:

03:30

Em inglês. Em inglês. E acho que muitos de nossos ouvintes
podem ter tido uma missão modificada. Eu escrevi um capítulo
em que não faz sentido chamado Missões Modificadas. Porque,
"Bem, eu fui chamado aqui, mas como não fui lá?" E eu amo o
que Elder Bednar e eu conversamos lá. O chamado para servir é
a grande coisa maravilhosa e maravilhosa. O designado para o
trabalho é uma coisa diferente. E alguns trocaram de lugar.
Alguns nunca chegaram onde estavam indo, mas estar em um
lugar onde foi chamado para servir é incrível. Que coisa única
que existe neste mundo.

Hank Smith:

04:07

Sim. John, eu estava pensando em, quando nos ajoelhamos
para rezar: "Senhor, o que queres que eu faça? E ele disse: "Eu
gostaria que você fosse à igreja, eu gostaria que você lesse suas
escrituras, eu gostaria que você rezasse...".
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John Bytheway:

04:21

Diga suas orações.

Hank Smith:

04:22

Eu gostaria que você fizesse estas coisas. E poderíamos dizer:
"Não, eu quero fazer uma coisa ótima. Eu quero fazer algo
grande". E acho que podemos acabar como o Naaman e ficar
chateados por sermos chamados a fazer algo pequeno e
simples, mas mesmo assim funciona. Funciona. Naaman,
funciona. Você recebe suas orações fazendo a mesma coisa que
está com raiva por obter essa resposta. Talvez não se
surpreenda, John, se você obtiver essas respostas simples.

John Bytheway:

04:54

Sim. E eu acho que o famoso treinador de basquete da UCLA,
John Wooden, traria estes grandes jogadores do colegial do país
que vieram e jogaram para John Wooden na UCLA e receberam
a primeira lição que ele lhes daria. Se bem me lembro, era como
calçar suas meias.

Hank Smith:

05:12

Ele diria: "Este é o nível do padrão de basquetebol". E ele o
mediria. E é assim, e estas são pessoas que jogam basquetebol,
toda a vida.

John Bytheway:

05:21

Sim. E porque, se você ficar com uma bolha, não pode brincar.
Você não é bom. Ele começaria com estas coisas muito básicas e
simples. E eu só acho, parece simples, mais difícil de fazer, mas
basta ficar no caminho do pacto e encontrar maneiras de ouvilo todos os dias. E não se preocupe com as grandes coisas. Elas
podem vir na vida, mas por enquanto, permaneçam no caminho
do pacto, aprendam a ouvi-lo. Você é qual era a identidade
dele? Você é um filho de Deus, um filho do pacto e o discípulo
de Cristo.

Hank Smith:

05:54

Isso é quem você é.

John Bytheway:

05:55

Essas são grandes coisas.

Hank Smith:

05:57

Sim. E você pensa no próprio Salvador, John, ele não era um
grande viajante. Ele não viajava pelo mundo que nós
conhecemos. Provavelmente nunca viajou mais de algumas
centenas de milhas de distância de casa. E ainda assim
queremos chamadas missionárias que estejam a milhares de
quilômetros de distância de casa, às quais o próprio Jesus serviu
basicamente em missão doméstica. E você lê o que diz aqui
Naaman depois de fazer estas pequenas e simples coisas que
ele diz: "Agora eu sei que não há Deus em toda a Terra, mas em
Israel". Eu acho que se você colocar no tempo fazendo as
pequenas pequenas coisas que o profeta lhe pede, você pode
chegar a esse mesmo testemunho.
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John Bytheway:

06:35

Bem visto.

Hank Smith:

06:36

Ei, queremos que você se junte a nós em nosso podcast
completo. É chamado FollowHIM. Esta semana estamos
entrevistando a Dra. Krystal Pierce e você vai amá-la. Ela é
encantadora e brilhante. Venha até lá, procure FollowHIM onde
quer que você receba seu podcast. E depois volte na próxima
semana aqui mesmo, porque vamos fazer outro FollowHIM
Favorite.
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