Hank Smith:

00:01

Bem vindo ao followHIM, um podcast semanal dedicado a
ajudar indivíduos e famílias com seu estudo Vem e Segue Me.
Eu sou Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:13

Nós queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:15

E juntos, Nós Seguimos Ele

Hank Smith:

00:20

Olá a todos. Bem-vindo a mais um episódio do followHIM. Eu
sou seu anfitrião, Hank Smith, e estou aqui com meu alegre co
anfitriao, John Bytheway. Olá, John.

John Bytheway:

00:32

Ola Farei como você diz, estarei alegre.

Hank Smith:

00:35

Bem, oseph Smith disse que tinha um temperamento
naturalmente alegre, e eu acho que eu...

John Bytheway:

00:40

Eu adoro essa descrição.

Hank Smith:

00:42

Eu diria que você tem o mesmo. Eu diria que você tem um
temperamento naturalmente alegre.

John Bytheway:

00:48

Eu diria o mesmo de você.

Hank Smith:

01:00

Se você quiser assistir ao podcast, você pode no YouTube, basta
clicar em YouTube e você pode nos encontrar lá. Mostre notas,
followhim.co, E é claro que adoraríamos que você avaliasse e
revisasse o podcast, o que nos ajuda bastante. John, hoje temos
outra mente incrível conosco. Por que você não nos diz quem é
nosso convidado?

John Bytheway:

01:24

Sim ,eu vou, obrigado Hank. Estou entusiasmado em apresentar
Sherilyn Farnes, e já a vi em vídeos, acho que foi o Kirtland: A
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Terra Santa da América. E não me lembro quantos anos atrás foi
feito, é bastante recente, talvez como 2017 ou algo assim, mas
está muito bem feito e é uma espécie de mistura documentariodrama de estudiosos falando, como Sherilyn, com encenações,
e nós realmente gostamos muito. É cerca de uma hora de
duração, eu acho. De qualquer forma, estou entusiasmado por
conhecer Sherilyn, deixe-me apresentá-la. Sherilyn Farnes
estudou, publicou e apresentou na revista Women's and Early
American Religious History. Grande parte de sua pesquisa se
concentrou na família Edward e Lydia Partridge, começando
com sua tese de mestrado, que se concentrou em Edward
Partridge e memória.
John Bytheway:

02:12

Publicou e apresentou posteriormente sobre vários membros
da família Edward e Lydia Partridge, além de apresentações
sobre o início da História da
Igreja na Associação de História
Mórmon. Ela também foi apresentada em vários locais sobre a
história da mulher na cartografia, História da Igreja Letã e
mapas do cartógrafo jesuíta Eusébio Francisco Kino do século
XVII; minha nossa, espero ter dito isso direito; na Nova Espanha.
Ela obteve seus dois primeiros diplomas da BYU em História,
desde então ensinou tanto em Inglês como em História da Igreja
e no Departamento de Doutrina da BYU. Após algum tempo
trabalhando com o Projeto Joseph Smith Papers, ela optou por
fazer seu PhD em História na Texas Christian University com
foco no início do século XIX no Missouri Ocidental. Por isso,
bem-vinda, Sherilyn, muito obrigada por estar conosco, e contenos seu progresso em seu doutorado. Não sei qual é a idade
desta biografia.

Sherilyn Farnes:

03:10

Tem alguns anos, mas basicamente a mesma idade. Portanto,
sim, espero me formar no próximo ano, assim em 2022.

Hank Smith:

03:19

Oh Maravilhoso. Vamos direto para a nossa lição esta semana,
Sherilyn. Estamos vendo as Seções 98, 99, 100 e 101. E eu me
lembro de você dizer antes de pressionarmos o botão de
gravação que você está entusiasmado com isto porque
podemos falar sobre as Perdizes. Podemos falar de Edward e
Lydia, que são duas das minhas pessoas favoritas, e estas eram
duas pessoas que eu esperava que ao fazer este podcast ao
longo do ano os destacaríamos, porque acho que mais
membros da Igreja deveriam saber quem eles são e os incríveis
sacrifícios que fizeram. Já estive muitas e muitas vezes no
túmulo de Edward Partridge em Nauvoo, o belo lugar da lápide
lá, e estou admirado com tudo o que ele e sua esposa fizeram.
Então, por que você não nos leva de volta e nos dá os
antecedentes que você acha que precisamos para entrar na
Seção 98?

Doutrina e Convênios 98-101 Transcrição Parte 1 Página 2 of 26

Sherilyn Farnes:

04:16

Agora! Então eu tenho que compartilhar uma história rápida
primeiro, você mencionou o vídeo de Kirtland, John, e eu o
assisti com a família de meu irmão, ele tem filhos pequenos na
escola primária. E depois que terminamos de assistir, então ele
foi intercalado por historiadores falando e depois encenações
dos eventos, minha sobrinha se virou para mim e eu disse:
"Você gostou? E ela disse: "Sim, mas eu gosto da parte que era
como um filme, não quando as pessoas estavam falando". E eu
pensei: "Certo, obrigada. Então você não gostou da parte que
eu estava falando"?". E então ela se corrigiu, disse: "Quer dizer,
gostei da parte que era como um filme, não quando as pessoas
estavam falando". Eu pensei: "Obrigado, obrigado Julia".

Sherilyn Farnes:

04:52

Por isso, estou entusiasmado porque temos uma espécie de
livro de fim de livro com nossas revelações que tratam
potencialmente dos Santos em Sião. Temos os santos que se
mudaram para o Condado de Jackson a partir do verão de 1831,
os missionários que foram pregar para os lamanitas e chegam lá
no início de 1831, e então os membros da Igreja começam a se
mudar para lá em 1831, incluindo Edward Partridge, de quem já
falei, que tem o comando de viajar para lá. E só tenho que
mencionar sua esposa, Lydia, que grande sacrifício
provavelmente foi para empacotar todas aquelas meninas e
para se mudar para o outro lado do país. Mais tarde, se
chegarmos a ela, abordarei uma carta que Partridge escreve em
agosto de 1833 onde diz: "Quando saí de Paynesville, não disse
adeus às pessoas. Eu não tinha a intenção de me mudar
permanentemente, mas me mudei".

Sherilyn Farnes:

05:36

E Assim os Santos estão lá e a violência começa a aumentar
dentro de um ano ou mais. No verão de 1832, os residentes do
Condado de Jackson são ameaçados pela chegada dos santos,
ameaçados por seu número crescente, ameaçados por sua
adesão a um profeta e por sua disposição de obedecer a suas
exigências. E assim, em julho de 1833, temos uma violência que
se intensificou. E, na verdade, há 188 anos, contando dehoje. É
20 de julho de 1833, que a máfia se reuniu. Eles haviam enviado
anteriormente um aviso e disseram: "Precisamos resolver este
problema mórmon". E assim eles se reuniram no tribunal.
Devemos observar que Joseph Smith recebe esta revelação em
6 de agosto, e por isso ele não sabe sobre estes eventos quando
recebe a revelação. E eu amo os documentos deJoseph Smith
porque eles destacam que esta revelação, D&C 98, poderia ser
dirigida aos santos em Sião, poderia ser dirigida aos santos em
Kirtland, poderia ser aplicável a ambos.

Sherilyn Farnes:

06:42

Eu
Quero apenas dar algumas citações que preparam o
cenário. Quando Joseph Smith dita a revelação, a presidência
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copia esta revelação em uma carta aos santos de Sião, e diz
apenas, citando: "Aqui segue outra revelação recebida hoje".
Assim, em 15 de julho, poucos dias depois de Oliver Cowdery
ter escrito uma carta, este grupo no condado de Jackson...
Então, para preparar o cenário, estamos no extremo muito,
muito ocidental do Missouri. Do outro lado da fronteira oeste
do Missouri está o que se chama território desorganizado, mais
tarde se torna território indigena. E assim, estamos no limite
muito ocidental, e há muitos antecedentes, muita história com
os santos vindos de Ohio e se sentindo frustrados e se sentindo
meio superiores ao povo que vive no Missouri ocidental neste
período. E acredito que muito disso já foi tratado, por isso não
vamos voltar atrás.
Sherilyn Farnes:

07:36

Mas este grupo de pessoas no Condado de Jackson emite um
manifesto declarando sua intenção de citar: "Livrar nossa
sociedade dos membros da Igreja". E eles dizem, citando,
"pacificamente se pudermos, forçosamente se for preciso".
Dizem que alguns residentes do Condado de Jackson há muito
vêm tentando se livrar dos santos, mas a revelação em si nunca
se dirige especificamente ao Condado de Jackson ou às
circunstâncias específicas. Entretanto, Joseph Smith obviamente
poderia ter recebido uma revelação que seria aplicável mesmo
antes mesmo de conhecer os detalhes do que estava
acontecendo no Condado de Jackson. Ela se dirige
especificamente à "Presidência do Sumo Sacerdócio", que fica
no próprio Kirtland. E as circunstâncias em Ohio também não
são tão grandes assim. Temos uma oposição que tem se
intensificado. Temos um homem chamado Doutor Philastus
Hurlbut, que acredito que você mencionou em seu podcast, seu
nome dado é Doutor. Isso não é um título. E isso é o que eu
deveria ter feito antes de obter meu doutorado, deveria ter
acabado de me nomear Doutor, então eu não teria que ganhar
esse título.

Sherilyn Farnes:

08:36

Assim, no final de junho de 1833, a corte deste Bispo
excomunga o Doutor Philastus Hurlbut, e então ele volta
brevemente à Igreja e depois é excomungado novamente. E
assim, após ser excomungado pela segunda vez, Joseph Smith
escreve que ele anda por aí e cita: "Procurei a destruição dos
santos neste lugar, e mais particularmente eu e minha família".
Joseph Smith escreve uma carta a Edward Partridge algumas
semanas após esta revelação, dizendo que os santos de Kirtland
sofreram, "Grande perseguição por causa de Hurlbut que anda
espalahndo mentiras de uma maneira perigosa, e o povo está
escutando ele e lhe dando dinheiro para acabar com o
mormonismo, o que coloca nossas vidas em perigo".
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Sherilyn Farnes:

09:15

E
é interessante porque olhamos para trás e muitas vezes
falamos sobre os santos do Missouri e suas lutas, porque isso
faz parte de nossa memória. E de certa forma eu acho que
saltamos sobre a tensão, o medo que está acontecendo em
Kirtland naquele momento, então isso é algo a se ter em mente.
Joseph Smith diz neste período: "Não estamos mais seguros
aqui em Kirtland do que você está em Siao". A nuvem se reúne
ao nosso redor com grande fúria, e todos os anfitriões do Faraó,
ou em outras palavras, todo o Inferno e os poderes combinados
da Terra, estão reunindo suas forças para nos derrubar".
Portanto, isso é um pano de fundo do que Joseph Smith está
sentindo. Curiosamente, embora esta revelação seja, achamos
que ela se aplica realmente aos santos de Sião, não muitos
membros da Igreja a mencionaram em seus escritos. Portanto,
não sabemos se eles não a consideraram aplicável a eles
mesmos, se simplesmente não a mencionaram e a registraram
nas reminiscências.

John Bytheway:

10:08

Obrigado por esse histórico. Muito feliz por você ter
mencionado que as coisas não estavam muito melhores em
Kirtland. Na sinopse, diz: "Em julho de 1833, uma multidão
destruiu a propriedade da Igreja, jogou piche e penas em dois
membros da igreja". Você pode nos dar mais informações sobre
exatamente quem eram esses dois homens e o que aconteceu
com a propriedade da Igreja, que eu acredito que era a
imprensa?

Sherilyn Farnes:

10:34

E
assim, esta turba se reúne e nomeia um comitê de cerca
de 13 homens para conversar com alguns líderes da Igreja. E
eles entrevistam alguns dos principais membros da Igreja, cerca
de seis deles, e dizem: "Queremos que você deixe o condado, e
você precisa concordar em deixar o condado agora mesmo". E
os líderes da Igreja, naturalmente, querem consultar Joseph
Smith e, "O que devemos fazer?". Eles dizem: "Você pode nos
dar alguns meses?". Eles dizem que não, os líderes da Igreja
dizem: "Você pode nos dar dez dias para pelo menos
deliberarmos? Já passamos mais de um milhão de horas
investindo em fazendas e prédios". E a máfia diz: "Não, você
tem quinze minutos. Decidam! " E eles se recusam a fazer um
acordo, e quando um dos membros da máfia sai da sala ele diz a
Edward Partridge: "O trabalho de destruição começará
imediatamente! "

Sherilyn Farnes:

11:16

Então eles vão pela rua até a cede de impressão. Mesmo se
W. W. Phelps soubesse o que eles iriam fazer, ele
provavelmente não teria conseguido chegar lá a tempo de
avisar sua esposa. Sua esposa, Sally Phelps, está de fato em casa
com seus filhos. Uma das crianças está doente. E ela ouve um
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estrondo e a porta está quebrada. Esses homens armados
entram correndo, empurram ela e seus filhos para a rua e vão lá
para cima e começam a jogar o tipo pela janela e pelas páginas
do Livro de Mandamentos. É aqui que obtemos aquela história
de Mary Elizabeth Rollins Lightner e sua irmã Caroline salvando
as páginas do Livro de Mandamentos, potencialmente o que
Caroline pensava, correndo o risco de suas próprias vidas. Mas
Mary sabia que essas revelações eram verdadeiras e queria
salvá-las. Ela tinha uma experiência falando em línguas e sentira
o Espírito que as confirmava como verdadeiras, e assim ela
queria salvá-las. E assim eles destruíram o lar.
Sherilyn Farnes:

12:03

E eu acho que uma coisa é importante lembrar, nós
frequentemente falamos sobre a perseguição dos santos e
depois dizemos: "E então isso aconteceu, e a vida melhorou",
que embora eles provavelmente não tivessem ainda uma
doenca chamada de transtorno de estresse pós-traumático,
certo? O que isso faz com você se estiver sentado pacificamente
em casa e alguém entrar pela porta? Quantas semanas, quantos
meses são necessários para superar sentar-se em sua casa e se
perguntar: "Alguém vai entrar e explodir em minha casa e me
jogar na rua novamente? Estes são efeitos a longo prazo que
eles têm sobre os santos. Então, eles vão, levam Charles Allen,
levam Edward Partridge, e os picham e os enchem de penas.

Sherilyn Farnes:

12:38

E na verdade eu adoraria ler para você algumas palavras de
Partridge, porque ele escreve sobre isso mais tarde, sua
experiência. Ele diz: "Fui tirado de minha casa pela máfia". Sua
casa ficava cerca de 800 metros a oeste do centro da
Independência. Ele está em casa, duas de suas filhinhas estão
na verdade junto ao riacho. Elas se voltam, vêem 50 homens
armados chegando, cercando sua casa. E assim elas apenas
esperam paralisadas pela nascente onde estão pegando água,
não querendo ir para casa. Três homens vão para dentro da
casa. A esposa de Edward, Lydia, acaba de dar à luz Edward
Partridge, Jr. Eles vêm, Edward Partridge concorda em ir com
eles, acho que sentindo a futilidade de resistir, talvez uma
tentativa de proteger sua família. Ele diz: "Então, fui levado de
minha casa pela máfia, que me acompanhou por meia milha até
o tribunal, na praça pública da Independência". E novamente,
imagino Lydia, ela está a meia milha de distância. Será que ela
ouviu a multidão rugindo e se perguntou: "O que eles estão
fazendo com meu marido?"

Sherilyn Farnes:

13:32

Partridge continua, ele diz: "Eu estava cercado por centenas de
homens da máfia. Fiquei sem chapéu, casaco e colete". Outro
homem havia tentado tirar mais de suas roupas. Partridge disse:
"Protestei fortemente contra ser despido nu na rua". E então
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alguém mais humano, disse ele, interferiu e disse: "Certo, deixeo ficar com a camisa vestida". Mantenha suas calças vestidas".
Ele é manchado com alcatrão da cabeça aos pés, e depois são
colocadas penas sobre ele. "E tudo isso porque eu não
concordaria em deixar o condado e minha casa onde vivi dois
anos". Ele diz: "Antes de me atirar piche e penas, foi-me
permitido falar. Eu lhes disse que os santos tinham que sofrer
perseguição em todas as épocas do mundo; que eu não tinha
feito nada que pudesse ofender alguém; que se abusassem de
mim, abusariam de uma pessoa inocente; que eu estava
disposto a sofrer por causa de Cristo; mas para deixar o país, eu
não estava então disposto a consentir com isso". E por país lá,
ou seja, não deixar os Estados Unidos, mas deixar o campo em
que ele vivia.
Sherilyn Farnes:

14:20

" E por esta altura, a multidão fez tanto barulho que não pude
ser ouvido. Alguns praguejavam e praguejavam, dizendo:
"Invocai vosso Jesus", outros igualmente barulhentos ao
tentarem calar o resto, para não poderem ouvir o que eu estava
dizendo". E esta parte eu acho que é realmente interessante.
Partridge escreve mais tarde; mais uma vez, esta reminiscência
é mais tarde; mas ele diz: "Até eu comecar a falar, eu não sabia
o que eles pretendiam fazer comigo, se iriam me matar, me
chicotear, ou o que mais eu não sabia". Aborreci meu abuso
com tanta resignação e mansidão que pareceu espantar a
multidão, que me permitiu aposentar-me em silêncio, muitos
parecendo muito solenes, tendo suas simpatias sido tocadas
como eu pensava. E quanto a mim, eu estava tão cheio do
Espírito e do amor de Deus que não tinha ódio contra meus
perseguidores ou contra ninguém". O que eu acho bastante
impressionante".

Sherilyn Farnes:

15:03

Ou qualquer outra pessoa, o que eu acho bastante
impressionante. E para dar uma rápida visão do que acontece a
seguir, Partridge manda um homem vir e falar com ele mais
tarde naquele dia. E esta é uma das minhas citações favoritas de
Edward Partridge, porque depois que o picham e o enchem de
penas, eles permitem que vá para casa. E sua família ajuda a
raspar o alcatrão e as penas dele. Partridge diz: "Minha vida foi
ameaçada por um dos chefes da máfia dizendo que se ele
vivesse até a próxima terça-feira à noite, eu deveria morrer".
Esse era o dia que a máfia tinha marcado para sua próxima
reunião". Então, no dia 23 de julho, ele está falando. Partridge
diz: "Chegou terça-feira e enquanto esperava que a máfia viesse
e me levasse, tive muitas sensações desagradáveis correndo
pela minha mente", o que eu acho que é um pouco um
eufemismo que eles possam estar vindo para me atacar, mas
muitas sensações desagradáveis.
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Sherilyn Farnes:

15:49

Isso é um pouco profundo. Então é isso o que está
acontecendo. Os Santos se reúnem de novo. Os líderes da Igreja
concordam em deixar o condado para evitar mais
derramamento de sangue. E então podemos puxar algumas
coisas à medida que avançamos, mas seis homens realmente
ofereceram suas vidas, Edward Partridge entre eles e disseram:
"Se você nos levar, pode nos levar e pode nos matar se
prometer que deixará todos os santos em paz e os deixará viver
aqui". O versículo 13 me torna um pouco mais pungente em D&
C 98 quando diz: "Quem der sua vida em minha causa, por amor
de meu nome, a encontrará novamente, até mesmo a vida
eterna". Portanto, não tenhais medo de vossos inimigos".
Quando você conhece esse passado, que houve um punhado de
homens que disseram, literalmente, e não apenas no sentido do
Novo Testamento: "Quem der sua vida por minha causa,
encontrá-la-á". "Mas o sentido de literalmente, eu desistirei de
minha vida, se você prometer proteger essas várias centenas de
santos aqui.

John Bytheway:

16:41

E como você disse antes, esta revelação está chegando a Joseph
Smith sem o conhecimento do que aconteceu a Edward
Partridge e Charles Allen e à imprensa, certo?

Hank Smith:

16:54

Entre junho e agosto, não há como eles saberem pela imprensa
ainda, no periodo entre junho e agosto. Sim. Gostaria de ser
mais parecido com Edward Partridge, porque, se meu vizinho
chegasse e dissesse: "Você tem que decidir se vai se mudar em
15 minutos porque eu não gosto de você", eu não estaria
pensando em como eu poderia ser mais parecido com Cristo,
mas é impressionante. Ele simplesmente o aceitou. Ele disse
que era melhor. Foi melhor porque acho que perdeu sua
felicidade porque ele não reclamou. Ele apenas se sentou ali e o
pegou. E ele disse, sim, eles meio dispersos, pensando: "Oh, isso
não foi...".

John Bytheway:

17:40

Qual foi a frase que ele também usou, Sherilyn? Eu carregava
minhas indignidades com...

Sherilyn Farnes:

17:45

Ele diz: "Deixei de lado meu aborrecimento com tanta
resignação e mansidão que parecia espantar a multidão, muitos
parecendo muito solenes, suas simpatias tendo sido tocadas
como eu pensava". E então ele fala sobre estar cheio do Espírito
e do amor de Deus e não ter ódio por nenhum desses homens,
o que Hank, eu adoro que você tenha mencionado seu próprio
exemplo. Às vezes pensamos: "Oh, aqui estão estes homens
desconhecidos chegando para atacar".
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Sherilyn Farnes:

18:05

"Não", Partridge escreve uma lista, e todos os santos poderiam
escrever listas de: "Não, eu conheço esses homens, vendi
comida para eles ou eles compraram uma carroça de mim. Não
é um estranho". E eu acho que isso é infinitamente mais
assustador em alguns aspectos para sentir que seus vizinhos
estão vindo contra você, do que alguns estranhos que você não
conhece.

Hank Smith:

18:22

Eu me lembro de ouvir Alex Baugh falar sobre isso em um
momento. E ele cita John McCoy que escreve uma
reminiscência disto. E ele basicamente diz: "Não há duas classes
de pessoas que sejam mais opostas, mais inaptas para viverem
juntas do que estas duas pessoas". E ele é um Missouriano que
mais tarde apenas diz que eles eram exatamente as pessoas
opostas. E por mais que você possa dizer os santos dos últimos
dias, talvez eu pense que mencionamos isto em outros
podcasts, Sherilyn, que eles provavelmente disseram coisas que
provavelmente não deveriam dizer. Eles provavelmente
disseram: "Oh, todo este país vai ser nosso". Todo este condado
vai ser nosso. É do Senhor". Isso não... A resposta de: "Saia ou
vamos matá-lo, machucá-lo, destruir sua casa". Isso não
garante... O que os santos tinham feito não garante esse tipo de
resposta de ninguém.

Hank Smith:

19:24

Sherilyn, você acha que eles concordam em apenas... Quero
dizer, o que mais você vai fazer? Eles vão destruir tudo se você
não concordar.

Sherilyn Farnes:

19:33

Yeah

Hank Smith:

19:33 Então

eles não vão poder perguntar a Joseph. Eles não vão poder
perguntar a Joseph sobre isto. Na verdade, eu acho que Joseph
vai escrever cartas dizendo: "Não. Você não precisa ir embora. É
ilegal". E eles vão dizer: "Bem, por mais que saibamos isso, isso
não nos ajuda muito". Não é esse o caso, que eles têm que
concordar?

Sherilyn Farnes:

19:53

Isso

Hank Smith:

19:54 E

eles estão deixando para trás quanta propriedade? Acho que é
em algum lugar por volta de 2000 acres.

Sherilyn Farnes:

20:02

Então, Edward Partridge, depois de ter sido jogado piche e
penas em julho de 1833, escreve uma carta cerca de um mês
depois a seus concidadãos de Painesville, Ohio, de onde ele
acabara de se mudar. E eu só queria ler algumas linhas a partir
disso, porque eu acho que isso destaca um pouco a vontade de
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Partridge de se comprometer com a causa. Ele diz: "Quando saí
de Painesville, eu disse às pessoas que estava voltando e não
disse adeus a ninguém, mas por pouco tempo.
Consequentemente, sinto um grande desejo de voltar mais uma
vez e dar um adeus eterno a seus contatos e a meus amigos e
conhecidos, a menos que eles estejam dispostos a abandonar
tudo por causa de Cristo e estar reunidos com os santos do
Deus Altíssimo". E ele continua por páginas usando exemplos
das escrituras para tentar convencer seus companheiros
residentes em Painesville a aderir à Igreja. E ele fala sobre: "A
luz irrompe. ”
Sherilyn Farnes:

20:47 Eu

amo esta linha. Ele diz: "Desde os dias de Lutero e Wesley, a luz
dos Reformadores vem estourando no mundo religioso". E
então ele diz: "E meus queridos amigos, preciso dizer mais para
convencê-los da verdade e da realidade deste trabalho". Eu me
sinto disposto a gastar e ser gasto na causa de meu abençoado
mestre". Adoro essa frase: "Sinto-me disposto a gastar e a ser
gasto na causa de meu beato mestre". Em outra linha para sua
família, acredito que esta seja uma carta de 1834, ele fala:
"Desde a última vez que o vi, passei por alguns momentos
difíceis". Apenas muito, muito subestimado. E de fato, no início
desta carta, ele diz: "Quero que você perceba estas coisas".
Pense no que é desistir de tudo por Cristo". Todos os sacrifícios
que fiz, eu conto como se não fosse comparado com a
esperança que tenho de um dia poder exclamar com Paulo, eu
lutei uma boa luta. Terminei meu curso. Mantive a fé".

Hank Smith:

21:38

Edward Partridge. Edward Partridge, que grande homem.

Sherilyn Farnes:

21:42

Acho que ele é bastante impressionante.

Hank Smith:

21:43

Sim, ele é o epítome... Sinto que Edward Partridge e Lydia são
como um epítome dos santos dos últimos dias, um pouco
desconhecidos. Penso que algumas pessoas saberão quem são
as Perdizes, mas a menos que você tenha estudado a História da
Igreja em profundidade, você pode não saber realmente, exceto
que seus nomes aparecem em Doutrina e Convênios, você pode
não saber quem eles são. E eu acho que você está nos dando
apenas uma espécie de foto dessas pessoas. E parece que
muitos santos dos últimos dias desse dia sentem a mesma coisa.
Eu vou me sacrificar. Eu irei adiante. Estou disposto a fazer isso.

Hank Smith:

22:18

Como a vida que ele desistiu em comparação com a vida que
teve no condado de Jackson por pelo menos esses dois anos, eu
não acho que poderia haver uma diferença mais acentuada. Ele
era muito abastado. Ele estava indo muito bem em Painesville,
tinha muitos amigos e vem para o Missouri onde é quase o
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oposto, muito estresse, muita dificuldade, e seus vizinhos não
gostam dele. Oh, Edward Partridge. Eu não vou ter mais filhos,
John, então espero ter um neto, e eles, se eu conseguir
convencê-los, darão nome a eles, Edward.
John Bytheway:

22:54

Edward ?

Hank Smith:

22:55

Yeah, Edward Partridge Smith, Edward Partridge, a propósito,
esse seria um bom nome.

John Bytheway:

23:03

Ficamos sem espaço na Sequoia, por isso também não estamos
acrescentando mais nada. Mas refresque nossas memórias, ele
é que era um chapeleiro, certo?

Sherilyn Farnes:

23:14

Sim. Ele tinha um negócio de chapéus muito bem sucedido e
possuía também propriedades adicionais além do que você
acha que um chapeleiro teria, tinha uma casa muito agradável.
E às vezes penso que olhamos para trás e dizemos: "Oh, pessoas
há 200 anos atrás, não era grande coisa atravessar as planícies.
Eles estavam acostumados a acampar". E sua filha escreve
sobre, chegaremos à Seção 101, quando forem expulsos
permanentemente do condado de Jackson, ela diz: "Essa foi a
primeira noite em que dormi no relento". Não é que eles
estivessem acostumados apenas a acampar à beira do caminho,
mas era algo incomum. Sim. Mas sim, um chapeleiro muito bem
sucedido.

Hank Smith:

23:46

Seu conselheiro no bispado, Isaac Morley, tinha feito muito o
mesmo, vendeu sua fazenda em Ohio, fazenda muito grande,
doou o dinheiro para a Igreja e foi para o Missouri. Tantas
pessoas assim que são apenas pessoas consagradas.

Sherilyn Farnes:

24:02

Yeah. E não necessariamente obter o que até mesmo seus bens
valem. Uma coisa é dizer: "Oh, eu venderei minha casa". Como
agora, os preços estão altos em Utah. Você poderia vender sua
casa, ganhar muito dinheiro ou pelo menos obter o valor de sua
casa. Mas então ele recebe uma carta de um associado, acho
que é Harvey Redfield no outono de 1831, e diz: "Já que
estamos tendo alguns problemas aqui vendendo a propriedade
e fazendo", sua filha, acho que é Emily, que fala sobre ele
receber um cavalo velho por uma das peças da propriedade. Só
não há muitas coisas que foram compensadas em um sentido
temporal. Mas é como nesta carta de 1833, o agosto que eu
estava lendo de 31 de agosto de 1833, ele diz: "Desde que eu
larguei meus afetos dos bens deste mundo e das vaidades e
brinquedos do tempo e dos centavos, e me dispus a amar e
servir a Deus com todo o meu coração e ser guiada por seu
Espírito Santo, minha mente tem sido como que,
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continuamente se expandindo, recebendo as coisas de Deus até
que glórias indescritíveis se apresentem diante de mim". E
assim é a vontade de sacrificar".
Sherilyn Farnes:

25:02

E sim, ele era muito respeitado. Há uma eleição em que ele
derrota um homem muito mais velho, o que eu pensaria um
homem mais respeitado que ganhou algumas eleições
anteriores em Painesville e Partridge o venceu. Assim você tem
um senso para este respeito. Um dos nomes do irmão de sua
esposa é seu filho, Edward Partridge Closeby. Ele se casou com
Lydia Closeby e seu irmão não só lhe deu o nome de "Oh, eu o
chamarei Edward", mas na verdade deu o nome de Edward
Partridge Closeby à criança. Portanto, estávamos falando de
Edward Partridge estar disposto a desistir de tudo. E eu acho
que uma das razões pelas quais ele estava, e estou
extrapolando um pouco aqui, mas eu faria um palpite educado
de que ele se sentiu visto, que ele sentiu que o Senhor o viu.

Sherilyn Farnes:

25:39

E isso é em secao 98 versículos um a três, quando diz: "Em
verdade, digo a meus amigos, não temais que vossos corações
sejam consolados, sim, regozijai-vos sempre e em tudo dai
graças, aguardando pacientemente no Senhor por vossas
orações que entraram nos ouvidos do Senhor do Sábado e estão
registradas com o selo e o Testamento. O Senhor jurou e
decretou que elas serão concedidas. Portanto, Ele nos dá esta
promessa a vocês com um pacto imutável de que elas serão
cumpridas. E todas as coisas com que fostes afligidos
trabalharão juntos para vosso bem e para a glória do meu
nome, diz o Senhor".

Sherilyn Farnes:

26:07

E isso me fez pensar no discurso da Irmã Michelle Craig da
Conferência Geral de outubro, quando ela fala em ver os
outros, acredito que se chama olhos para ver. Ela cita o
colunista David Brooks, que disse: "Muitos dos grandes
problemas de nossa sociedade vêm de pessoas que não se
sentem vistas e conhecidas". Há um traço fundamental no qual
todos nós temos que melhorar, e esse é o traço de nos vermos
profundamente e sermos profundamente vistos". E assim penso
que parte do que motiva qualquer um de nós, os primeiros
santos ou nós hoje, é quando sabemos que o Senhor nos ama,
que Ele nos vê, que está consciente de nós, então estamos
dispostos a sacrificar porque nos sentimos vistos.

John Bytheway:

26:45

Obrigado por ter mencionado essa conversa. Foi aí que ela
ouviu um sussurro para que abaixasse seu telefone quando
você estiver na fila. E então começou a falar com aquele
homem e descobriu que era seu aniversário. Esse foi um grande
exemplo de ver pessoas.
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Hank Smith:

27:01

A minha dissertação para meu doutorado foi sobre relações de
alta confiança. E se há algo que cria confiança em quase
qualquer relacionamento, é ouvir alguém, realmente, apenas
ouvir, não corrigir, não consertar ninguém, não oferecer
soluções, apenas ouvi-lo e deixá-lo saber que ambos foram
vistos e ouvidos. Portanto, eu adoro que você tenha trazido isso
à tona Sherilyn, você é ouvido e visto, e tem razão. Uma vez que
você sabe disso, uma vez que você sabe que o Senhor o ouve e
o vê, há uma confiança que vem não importa pelo que você
passe. Uau. Isso foi excelente. Realmente, muito bom. Vamos
continuar. Tenho a sensação de que toda a seção vai ser tão boa
com você, Sherilyn.

Sherilyn Farnes:

27:50

Isto é bom porque é a Doutrina e os Convênios. É por isso que é
bom.

Hank Smith:

27:53

Yeah. É por isso que é bom. Está bem.

Sherilyn Farnes:

27:56

Assim, no versículo seis, temos o Senhor que diz: "Portanto,
eu, o Senhor vos justifique, a vós e a vossos irmãos e a minha
igreja, fazendo-vos amigos daquela lei que é a lei constitucional
da terra", o que imediatamente, não sei a vosso respeito, mas
me fez pensar na conversa de Elder Oak sobre a Constituição e
apenas na nossa relação com a Constituição. E os santos o
fazem, eles tentam e peticionam aos juízes. Eles tentam e fazem
uma petição ao Governador. Eles escrevem longas petições, e
depois tentam e peticionam ao Presidente, ou não tentam. Eles
fazem petições ao Presidente dos Estados Unidos. E não têm a
ajuda que desejam. De fato, numa espécie de virada irônica dos
acontecimentos, Partridge entrou com uma ação contra as
pessoas que o asfaltaram e lhe deram penas. E eles dizem em
sua resposta, suas declarações juramentadas, então lembre-se,
é uma multidão de 200, 300 homens e Edward Partridge e
Charles Allen. Eles disseram: "Por autodefesa, nós fizemos por
necessidade vencer o dito Edward Partridge". E por isso
estamos tentando nos proteger.

Hank Smith:

28:48

"Fora de autodefesa. ”

John Bytheway:

28:49

Yeah . Um cara contra umas duas centenas. Sim, foi em
autodefesa.

Sherilyn Farnes:

28:55

Yeah. E talvez estejam falando em termos mais amplos, dizendo
que estávamos preocupados que nossa sociedade fosse se
desintegrar. Vamos perder escravos, et cetera. Partridge ganha
o processo, mas ele recebe uma indenização. Ele recebe custas
judiciais e indenizações de 1 centavo. Então, uma bofetada na
cara do tipo: "Claro. Sabe de uma coisa? Vamos deixar você
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ganhar, mas aqui vai você. Aqui está o seu 1 centavo. Esse é o
seu dano". Um pouco insultuoso aí.
Hank Smith:

29:16

Eu acho, Sherilyn, que isto vai continuar para a próxima década.
Estes juristas, Joseph Smith, mesmo de Nauvoo, vão procurar
meios legais para usar seus advogados para tentar recuperar
suas terras no condado de Jackson.

Sherilyn Farnes:

29:35

Sim, sim, casos e batalhas judiciais muito, muito extensas. Eles
tentam e vão legalmente e sim, não está funcionando.

Hank Smith:

29:41

Parece que o Senhor está dizendo: "Eu quero que você faça
isso". ”

Sherilyn Farnes:

29:46

Yeah

Hank Smith:

29:47

Você pode usar a lei. Sim.

Sherilyn Farnes:

29:49

Faça tudo o que puder.

John Bytheway:

29:51

Na verdade, creio que esta é a primeira vez que a Constituição é
mencionada. Não é a última vez, mas é a primeira vez na
Doutrina e Convênios, se não me engano. E eu amo algo que...

John Bytheway:

30:02

...
equivocado. E eu amo algo que Richard Bushman disse
sobre isto porque eu nunca havia conectado estes dois, mas isto
está no livro de Steve Harper, Making Sense of the Doctrine of
Covenants (Fazendo Sentido da Doutrina dos Convênios). Ele
disse: "Como resultado da Seção 98, a Igreja fez-se amiga da lei
constitucional e dos princípios como aliados na busca de
reparação pelas violações das liberdades civis e religiosas e dos
direitos de propriedade dos Santos". E então, "A partir de
então", escreveu o historiador Richard Bushman, "Joseph nunca
esteve muito distante da política. Durante uma década ele
procurou proteção do governo, geralmente sem sucesso. Até
que finalmente, frustrado por sua incapacidade de reunir o
governo ao lado dos santos, ele concorreu à presidência". E eu
adoro que ele tenha ligado a idéia porque algumas pessoas
poderiam pensar: "Quem ele pensava que estava apenas
decidindo concorrer à presidência?". Mas eu gosto de como
Richard Bushman colocou a questão. "Ele havia procurado a
proteção do governo. Tão frustrado com sua incapacidade de
reunir o governo, ele se candidatou à presidência". Eu achei
interessante.

Sherilyn Farnes:

31:06

Sim. Eu me lembro. Eu li isso. Fazer Sentido [da Doutrina e dos
Convênios] é meu comentário D& C favorito de todos os tempos

.
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porque define o contexto, dá o conteúdo e depois diz o que
acontece como resultado disso. E isso me impressionou de uma
forma que não tinha antes, quando eu estava lendo sobre estas
seções. Estou feliz que você tenha trazido isso, mas
Hank Smith:

31:20

Mas Sherilyn, a lei não te ajuda se a lei for a máfia, certo? Se a
máfia controla a lei, posso ver como isso vai ser frustrante.

John Bytheway:

31:36

Também soa como juízes, que estão dispostos a recompensar
alguém com 1 centavo por falta de lei. Uma multidão é, por
definição, uma anarquia. Portanto, a Constituição estava lá. Era
um ideal, mas não parecia funcionar muito bem naquele caso.

Hank Smith:

31:52

Sherilyn, acho que nossos ouvintes podem estar se
perguntando, e já falamos sobre isso no passado, então você
não tem que cobrir todos os assuntos, mas o que é que a máfia
tem contra os santos dos últimos dias? Qual é o problema
que eles vêem lá, eles têm razão em levar o quê? Quantos?
1200 pessoas e expulsá-las de seu condado?

Sherilyn Farnes:

32:14

Essa é uma grande pergunta. Essa é uma pergunta de um
milhão de dólares na verdade, porque há alguma discordância.
Tradicionalmente, temos dito que é religião. Que eles estão
preocupados se seguem cegamente Joseph Smith, de repente
há tantos santos dos últimos dias que eles vão votar como um
bloco e vão assumir o governo local. E para que... Eles são do
Norte. E, portanto, principalmente os não escravos. O Missouri
é um estado escravo. Ele vem do Sul e está cercado por estados
não escravos.

Sherilyn Farnes:

32:42

Mas então uma das coisas que estou realmente estudando em
minha dissertação são os conflitos econômicos, certo? Há
interação entre os santos e outros, mas potencialmente há uma
preocupação maior com as diferenças econômicas do que eu
acho que já demos crédito anteriormente. Não falamos muito
sobre a Trilha de Santa Fé quando falamos do início da história
mórmon, mas a Independência é o ponto de partida para a
Trilha de Santa Fé neste período, que é um esforço
extremamente lucrativo de vagões de linha e trens que se
equipam lá e depois viajam para Santa Fé e ganham muito
dinheiro. Assim como o Forte Leavenworth está ao Norte,
potencialmente abastecendo essas áreas.

Sherilyn Farnes:

33:17

Mas se você olhar para as exigências da máfia, eles pelo menos
em um ponto dizem: "Quaisquer outras diferenças à parte, se
você renunciar à sua religião, você pode ficar aqui". Nós não
vamos assediar você". Portanto, as diferenças religiosas é uma
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das coisas que as pessoas costumam dizer que é a maior
preocupação.
Hank Smith:

33:39

Wow. E religião, dinheiro e política. Só essas três coisas.

Sherilyn Farnes:

33:50

Diferenças minimas.

Hank Smith:

33:52

O Senhor diz no versículo nove: "Quando o ímpio governa, o
povo chora". Eu acho que isso é um eufemismo. Estes pobres
santos dos últimos dias. Não há reparação para eles porque a
lei é controlada por aqueles que querem se livrar deles, que os
querem fora.

Sherilyn Farnes:

34:12

E o versículo 10 faz sentido à luz do que eu acho que você
estava dizendo há alguns minutos atrás, Hank, onde, "homens
honestos e sábios devem ser procurados por diligentemente, e
homens bons e sábios devem ser observados para defender",
porque se você não tem homens honestos e sábios como seus
juízes e líderes do seu condado, quando algo acontece que está
ferindo a minoria, você não pode protestar porque eles não vão
ouvir.

Hank Smith:

34:28

Esse versículo 10, homens honestos e sábios. Faz-me pensar em
Alexander Doniphan, o advogado da Igreja. Ele parece, como li
mais sobre ele e provavelmente não temos tempo para falar
dele aqui, mas falaremos à medida que nos aproximarmos da
Cadeia da Liberdade, certo? Ele parece ser um homem honesto
e sábio com quem os santos podem contar. E eles confiam
bastante nele.

John Bytheway:

34:5

0 Ouvi o versículo 10 chamado "The Lords Voter Guide". "É
assim que você sabe em quem votar. E é claro, homens e
mulheres honestos e homens e mulheres sábios e homens e
mulheres bons, funcionará se. É como a declaração de John
Adams de que nossa Constituição foi feita para um povo moral
e religioso. E é totalmente inadequada para o governo de
qualquer outro. E os líderes, funcionará se houver pessoas
honestas, boas e sábias e o resto de nós também.

Hank Smith:

35:23

João, provavelmente poderíamos lançar uma referência do Livro
de Mórmon ao que é, Rei Mosias? Ele se livra dos reis por uma
razão: e se você tiver um rei terrível? E se você tiver um rei
malvado? Você não pode fazer nada.

John Bytheway:

35:35

Ele até mesmo estabelece cheques e balanços em algum grau.

Hank Smith:

35:40

Nos juízes.
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John Bytheway:

35:40

Não foi o juiz super específico, mas juízes inferiores poderiam
votar um juiz superior e tentar... Não é possível que você tenha
sempre apenas homens para ser seu rei. Portanto, vamos fazer
seus negócios pela voz do povo. Mas se o povo se voltar... Se a
maioria escolher a maldade, então você estará em apuros.

Hank Smith:

35:57

Yep. É exatamente isso. Vamos continuar, Sherilyn. O que mais
você vê nesta seção?

Sherilyn Farnes:

36:02

Na verdade, ele se encaixa exatamente no contra 14 a 16. 16,
17, onde o Senhor está falando. "Provai em todas as coisas, se
ides permanecer no meu pacto". Novamente à luz destas
acusações, tanto em Kirtland como no Missouri, um pouco de
fundo os ajuda a fazer mais sentido. "Se vocês não
permanecerão no meu pacto, mesmo até a morte, para que
possam ser considerados dignos". Pois se não permanecerdes...
não sois dignos de mim". Mas então 16 me impediram. Nunca
notei esta ou pensei sobre ela desta maneira até que a li no mês
passado. "Portanto, renunciai à guerra e proclamai a paz, e
procurai diligentemente converter os corações dos filhos aos
pais, e os corações dos pais aos filhos; e novamente, os
corações dos judeus aos profetas, e os corações dos profetas
aos judeus. …" E eu pensei: "Espere um segundo, estamos
falando de 'Quem assim dá a sua vida'. ’”

Sherilyn Farnes:

36:40

Okay: "Eu te provarei em todas as coisas. Se você quer
permanecer no meu pacto, renuncie à guerra e faça História da
Família". E eu disse: "Espere, de onde isso veio?" Mas então...

John Bytheway:

36:51

Há muito Malachi aqui dentro.

Sherilyn Farnes:

36:51

Mas então se você se afastar e olhar para ele, eu amo o que
Steve Harper, eu acho que isto vem do Steve Harper's Making
Sense [da Doutrina e Convênios]. Ele disse: "Renuncie à guerra e
proclame a paz". O que é a paz? É selar famílias. É ensinar às
pessoas que se pode viver com suas famílias juntas no amor. E
está unindo toda a família humana nestas relações de
selamento. E então isso fez um pouco mais de sentido, mas
definitivamente há aquele tom exagerado de... Certo? Porque
eles não estão fazendo trabalho no templo neste momento.
Estamos apenas em 1833, mas faz parte da missão de paz.

John Bytheway:

37:24

Eu amo essa frase: "Permanecer no meu pacto". É um sermão
em uma frase no versículo 15. "Permanecer no meu pacto",
lembra-me a seção 50, "continuar em Deus", tipo de coisa. Eu
gosto dessa frase. Parece que ele lhe diz: "Vocês são meu povo,
mas não são perfeitos". Quero dizer, no versículo 20, eles têm
que: "Abandonar seus pecados e seus maus caminhos, o
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orgulho de seus corações e sua cobiça". "E Hank, você já ouviu
esta antes? "E todas as suas coisas detestáveis. "
Hank Smith:

37:57

Esse é o versículo 20.

John Bytheway:

37:58

Versiculo 20.

Hank Smith:

37:58

"Todas as suas coisas detestáveis". Eu adoro isso.

John Bytheway:

38:01

"E observai as palavras de sabedoria e vida eterna". "E assim
tenho pensado: "O que são coisas detestáveis? " Tenho que
refletir sobre isso.

Hank Smith:

38:09

Temos multidões indo atrás dos Santos. E o Senhor está
dizendo: "Eu quero que você olhe para si mesmo". Quero que
você se concentre em seus pecados". Não abandoneis vossos
pecados e vossos maus caminhos, o orgulho de vossos corações,
vossa avareza e coisas detestáveis". Interessante como o Senhor
faz isso. Quero que Ele se enfureça com nossos inimigos aqui. E
Ele diz: "Não tenham medo de seus inimigos". Vamos trabalhar
em você. Vamos falar sobre os pecados que você não está
abandonando". E então Ele diz que este castigo está vindo por
causa disso. Na verdade, eu acho que W. W. Phelps vai escrever
a Joseph que ele disse que estava certo que deveríamos ser
expulsos do Condado de Jackson por causa dos rebeldes entre
nós. Mas o que nós, os puros de coração, devemos fazer? Não é
verdade? Joseph, o que devemos fazer? Fomos expulsos para
cá. Para onde eles foram? Eles foram para o Condado de Clay. É
isso mesmo?

Sherilyn Farnes:

38:58

A maior parte deles foi para o norte. Assim, do outro lado do
rio Missouri.

Hank Smith:

39:02

Eu acho que há ali um fazendeiro de nome Michael Arthur que
deixa centenas de santos dos últimos dias viverem em sua
propriedade. Na verdade, há um memorial para ele no meio do
nada. Eu não sei. Quando eu faço uma visita à História da Igreja,
eles vão: "Para onde estamos indo?". Não é mesmo? Este
pequeno caminho de terra. Mas depois há este pequeno
pedaço de grama e este lindo memorial. E de um lado do
memorial está Michael Arthur, que levou estes Santos dos
Últimos Dias. Isso provavelmente surgirá um pouco mais tarde.

Sherilyn Farnes:

39:33

Oh, isso é ótimo. Quando eles vão para o Condado de Clay,
certo? Eles estão esmagando essa população. E assim faria
sentido que eles tivessem alguém que dissesse: "Venha ficar em
nossa terra", que nós gostaríamos de memorializar isso porque
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toda estrutura disponível é ocupada. Quando Partridge
atravessa o rio, ele e John Corrill compartilham um velho
abandonado, estável. É lá que suas famílias vivem por dois anos.
E Emily, sua filha, a filha de Partridge, escreve que a tinta
congelaria em sua caneta é que ele se sentou perto do fogo,
que era habitada por ratos e cascavéis e simplesmente não era
agradável. Portanto, o próprio Condado de Clay era um bom
lugar, mas eles não tinham o lugar para ir quando saíram.
Hank Smith:

40:08

Direito. Por isso, falamos freqüentemente sobre a Quincy nos
receber, mas isso não é para anos mais tarde. Este é o povo do
Condado de Clay que nos acolheu por vários anos. Pelo menos
esses, eu acho que eram cerca de 1.200 a 1.500 santos dos
últimos dias na época. Mas eu estou saindo da revelação. Você
quer voltar a ela?

Sherilyn Farnes:

40:27

Claro. O versículo 18 foi um que desde que aprendi o contexto
de: "Na casa de meu pai há muitas mansões", e apenas a prática
do Novo Testamento de provavelmente um de vocês poderia
explicar melhor de construir com base em que você teria a casa.
E então o filho, se eu me lembro corretamente, construiria
sobre um quarto adicional ou uma casa adicional na casa do pai
e então vocês simplesmente construiriam. E assim este conceito
de uma família conectada, família intergeracional vivendo
juntos, e o Senhor dizendo: "Eu preparei um lugar para você".
Onde meu Pai e eu estivermos, aí também vós estareis". É
novamente reconfortante. "Ei, vós, o Senhor... Sabendo que
estão prestes a serem forçados a sair de suas casas. Só este
lembrete, vocês sempre têm um lar em mim. Vocês têm um lar
em Cristo e seu lar físico pode partir, mas vocês têm um lar em
Cristo.

John Bytheway:

41:11

Essa parece ser a abordagem do Senhor muitas vezes é uma
perspectiva eterna porque suas provações podem, para alguns,
ser piores desde que entraram para a Igreja, mas há promessas
de perspectiva eterna de: "Eu estou de olho em você. Eu ouvi
suas orações. E na verdade, tenho muitas mansões preparadas
para vocês. Portanto, permaneçam em meu convênio". E uma
mudança de perspectiva, mais provações, mas uma mudança de
perspectiva talvez como resultado da adesão à Igreja, talvez.

Hank Smith:

41:46

Parece-me que se alguém está ouvindo coisas realmente
difíceis, especialmente como resultado das escolhas de outra
pessoa, os versiculos 1-18 podem ser uma bênção para essa
pessoa, certo? Se alguém usou seu livre arbitrio e tornou sua
vida muito difícil, você poderia ler os versos de 1 a 18 e isso se
aplicaria a você. E imagino que há muitas pessoas ouvindo que
precisam disto. Não há problema em fazer a coisa legal, certo?
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Está tudo bem se você acabou procurando alguma diversao,
tudo bem. Concentre-se em arrepender-se de seus próprios
pecados. Isto é apenas, não tenha medo de seus inimigos.
Mantenha seus convênios. Posso ver porque você disse que
Edward Partridge se sente visto e ouvido. Agora Sherilyn, parece
que o versículo 19 é um ponto de transição porque o Senhor vai
falar especificamente de Kirtland.
Sherilyn Farnes:

42:47

Assim parece. Eu concordo com você. Esse é o tom da questão.
"Não estou muito satisfeito com muitos que estão na igreja de
Kirtland", e depois fala dos pecados e dos modos perversos, das
coisas detestáveis que você mencionou. E então eu acho
interessante que o Senhor então passe e diga: "Se você
observar", isto é 22, "para fazer o que eu lhe ordenar, eu, o
Senhor afastará de você toda ira e indignação, e as portas do
inferno não prevalecerão contra você". E continuando em 23,
continuando por toda essa próxima coluna para os que estão
nas escrituras de papel, os próximos vários versículos. Mas Ele
fala daqueles quando eles vêm contra você, você suporta
pacientemente não injuriar contra eles, nem buscar vingança.
Você vai ser recompensado. E então, se seu inimigo vier contra
você no versículo 25, pela segunda vez, e você não injuriar, você
a suportará pacientemente, sua recompensa é cem vezes maior.

Sherilyn Farnes:

43:31

"Mais uma vez, ele vos ferirá pela terceira vez, e vós o
suportareis pacientemente, vossas recompensas vos serão
quadruplicadas". "E assim o Senhor passando por isso e apenas
falando sobre como interagir com aqueles que nos tratam mal,
certo? Isso pode ser toda uma série de coisas. Isso pode ser um
pequeno pequeno pequeno delito para essas ofensas maciças. E
apenas, como respondemos e como ripostamos. E os santos
inicialmente no condado de Jackson e em julho de 1833,
sentiram que era seu dever não ripostar e apenas dizer
pacificamente: "Está bem, vamos embora". Mas então,
eventualmente, eles sentem talvez por causa de algumas dessas
revelações, eles sentem que, "Certo, nós realmente somos
justificados", porque você chega ao ponto de dizer 28: "Se esse
inimigo escapar da minha vingança, que ele não seja levado a
julgamento diante de mim, ... que você o avise em meu nome,
que ele não venha mais sobre você".

Sherilyn Farnes:

44:18

Então, avise-o para não se aproximar de você, de sua família,
de seus parentes, de ninguém. E então ele diz: "E então, se ele
vier sobre vós, ...eu entreguei o vosso inimigo nas vossas mãos".
E então, obviamente, eu adoro que tenhamos doutrina de todas
as Escrituras, certo? E assim temos o Senhor dizendo: "Perdoai
setenta vezes sete". Aqui está esta instrução específica para os
santos. Isto é para o povo de Kirtland dizer especificamente:
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"Trate seus inimigos... E não vou interpretar exatamente o que
isso significa, mas acho que é útil olhar para isso e dizer: "Certo,
que princípios estamos sendo ensinados aqui? Como isso se
encaixa com os princípios que nos ensinam em outros lugares"?
Talvez que partes sejam específicas aos santos naquele período
de vingança, não de vingança, mas você é capaz de lutar contra.
Vocês os advertiram. Você não lhes perguntou várias vezes.
Sherilyn Farnes:

45:03

Você é capaz de ripostar. Você os avisou, você não perguntou,
várias vezes. Mas eu ficaria curioso em ouvir seus pensamentos
sobre a parte do meio ou do meio até o final de 98. Como cada
um de vocês vê isso?

Hank Smith:

45:11

Eu realmente gosto disto, porque eu acho que o Senhor está
dizendo: "Eu quero que você carregue estas coisas com
paciência e não as insulte contra elas. Isso é o que eu quero".
Não é? No entanto, Ele diz: "Há um limite nisso em que, se você
sente que sua vida está em perigo, você tem razão em se
defender". E eu acho que o Senhor, Ele entende Seus filhos ao
dizer: "Chega um momento em que está tudo bem". "Você
pensa no Livro de Mórmon, certo, João, o capitão Moroni indo
em defesa de sua família, nossas famílias, nosso Deus, nossa
religião e há um tempo para isso.

John Bytheway:

45:58

Sim. Gosto disso no versículo 33: "Esta é a lei que dei aos meus
antigos, que não saiam para a batalha contra nenhuma nação,
parentela, língua ou povo, a não ser eu, o Senhor os ordenou". E
há como você disse, Hank, penso quando Pahoran escreve a
Moroni, ele diz: "Qualquer mal que não possamos resistir com
nossas palavras, como rebeliões e dissensões". E ele está
dizendo diplomacia primeiro. Fale primeiro: "Então vamos
resistir com nossas espadas". Isso é Alma 61:14. E também, a
idéia de ir para a batalha contra uma nação. Você se lembra
quando Mórmon diz: "Certo, recuso-me totalmente a ajudá-los
a partir deste momento". Porque eles juraram que iriam até
eles e os atacariam em uma postura mais defensiva, ficariam
em casa e se defenderiam. Mas eu amo o que Sherilyn disse
porque você tem que pegar todas as escrituras em uma só e ver
o que estamos sendo ensinados aqui? Que lei de guerra é essa
que ele nos ensinou? Em que os santos estão sendo ensinados
especificamente em Kirtland, aqui mesmo? E eu acho que o
Senhor não está dizendo que temos que simplesmente pegar de
novo e de novo e de novo, mas Ele está nos dizendo o que fazer
aqui.

Hank Smith:

47:09

Yeah. E eu acho que Sherilyn, acho que você está exatamente
certo com isto tem que se aplicar aos santos, porque não há
muitas pessoas em 2021 que vão experimentar pela mão de
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outra pessoa, o que os santos do condado de Jackson
experimentaram. Acho que o Senhor não está dizendo: "Se
alguém o incomoda algumas vezes, é ... você pode ir e machucálo". Estas são pessoas que estão ameaçando suas vidas,
tomando sua posse, roubando-as e ameaçando a vida de seus
filhos".
Hank Smith:

47:44

Mas repare, eu acho que no versículo 40, ele diz: "Se eles se
arrependerem, você o perdoará, até setenta vezes sete".
Então, essa não foi tirada, essa declaração que o Salvador fez a
Pedro, certo? "Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Setenta
vezes sete. "Então é o número 490, John. E você está em 230
algo para mim. Estou mantendo o controle.

John Bytheway:

48:12

Oh, eu pensei que estava em 231. Portanto, vou mudar isso em
minhas anotações. Obrigado.

Hank Smith:

48:18

Mas que não foi rescindido, que se seu irmão está se
arrependendo, é o perdão, é o mandamento. Voltar à seção 64.
"Eu, o Senhor, perdoarei a quem eu perdoarei, mas de vocês, é
necessário perdoar a todos os homens". Seção 64:10.

Sherilyn Farnes:

48:39

Quando diz que o perdoarás, penso que é importante fazer
uma distinção entre perdão e voltar a se colocar em uma
situação ruim. Perdoar não é permitir que alguém continue a
machucá-lo se você puder se retirar de uma situação abusiva ou
de uma situação perigosa. Você pode perdoar e ainda assim se
tornar seguro. Acho que é bom lembrar disso. I

Hank Smith:

48:58

Acontece muitas vezes lembrar aos meus alunos em minhas
aulas do Novo Testamento que o Senhor tem limites. Houve um
tempo em que Ele não falava com Herodes. Houve um tempo
em que ele disse a Pedro quando ele estava fora da linha, há as
coisas que ele diz aos hipócritas religiosos, o Senhor
definitivamente tem limites. E Ele não se coloca... Não vejo um
tempo em que, exceto pela expiação onde o Salvador diz: "Vou
colocar você e eu em uma situação perigosa de propósito".

John Bytheway:

49:27

Yeah. Este é um ponto muito importante a ser dito. Não
estamos dizendo às pessoas para continuar perdoando quando
estão em uma situação de abuso.

Hank Smith:

49:35

Sherilyn, o que você tem dito aqui me faz lembrar de uma
palestra do Élder Jeffrey R. Holland. Esta é a Conferência Geral
de outubro de 2018. Ele diz: "É importante, entretanto, para
alguns de vocês que vivem em verdadeira angústia", observar o
que ele não disse. Ele não disse: "Não lhe é permitido sentir
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verdadeira dor ou verdadeira tristeza pelas experiências
destruidoras que você teve nas mãos de outro". Ele também
não disse: "Para perdoar totalmente, você tem que reentrar em
uma relação tóxica ou voltar a uma circunstância destrutiva
abusiva". Mas não obstante até mesmo as ofensas mais terríveis
que possam vir a nós, só podemos nos elevar acima de nossa
dor quando colocamos nossos pés no caminho da verdadeira
cura". Esse caminho é o caminho do perdão de Jesus de Nazaré
que clama a cada um de nós: 'Vem, segue-me'". Que grande
idéia. Acho que essa é uma nota muito importante que você
acabou de fazer.
Sherilyn Farnes:

50:30

Eu adoro essa citação. Obrigado por compartilhar isso.

Sherilyn Farnes:

50:33

Eu servi à minha missão no país da Letônia e foi durante os
tempos do comunismo que muitos dos jovens adultos da época,
seus pais cresceram em uma Letônia comunista onde a religião
era desencorajada, franzida, perseguida. Mas me surpreendeu
quantos deles disseram, quando falávamos com eles e dizíamos:
"Você acredita em Deus"? E eles diziam: "Bem, eu não sei". Ou:
"Talvez um pouco". Mas depois diriam: "Mas minha avó me
ensinou a rezar". Que isso saltava uma geração e a avó dizia:
"Sabe de uma coisa? Certo, meu filho não está seguindo o que
eu esperaria que eles seguissem, mas eu vou tentar preservar
esta fé de qualquer maneira que eu puder. E vou ensinar este
neto a rezar se eles escolhem ou não rezar, mas pelo menos eu
vou ensiná-los a rezar".

Sherilyn Farnes:

51:10

E assim eu acho que há muitas pessoas assim que são como
que os heróis não cantados, sejam eles a ruptura ou as figuras
de transição ou as intergeracionais. E eles dizem: "Ei, a minha
próxima geração, não está fazendo o que eu espero, mas eu
ainda posso alcançar outras gerações".

Sherilyn Farnes:

51:25

Relacionado a este verso. É um tom um pouco diferente, por
isso odeio quebrar esse tom agradável que você tem. Mas Emily
Partridge, é interessante, quando ela escreve sua autobiografia,
ela passa a maior parte de sua autobiografia que está
escrevendo nos anos 1880, falando sobre as perseguições no
Missouri. São os anos de sua formação. Foi menos de um
décimo de sua vida, mas muitos de seus anos de formação. E
assim ela escreve em 1885 e diz: "Quase todos os santos que
estavam vivendo então", nos anos 1830, "faleceram". E os
poucos que estão vivendo agora são aqueles que eram crianças
naquela época, e que estão se tornando avançados em anos e
não vão demorar muito e não restará ninguém vivendo sobre a
terra para testemunhar contra os atos horrendos da máfia do
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Missouri. Mas o registro de seus atos perversos permanecerá e
os condenará. Eles ainda terão que pagar a conta com juros".
Sherilyn Farnes:

52:11

Eu acho que é interessante. Ela diz que tem a sensação, uma
perspectiva eterna de que talvez tenham morrido, mas que um
dia serão responsabilizados pelo que fizeram e que ela poderia
avançar em sua vida de outras maneiras, mas sabendo que Deus
cuidaria deles.

John Bytheway:

52:28

Enquanto você fala sobre isso, diga-nos o que a posteridade
Partridge fez. Então, parece que eles vieram para o Oeste?

Sherilyn Farnes:

52:36

Yeah. Eles acabam se mudando para o oeste. Perdiz, Edward
Partridge, morre em Nauvoo e sua filha Harriet morre em
Nauvoo, mas o resto das Perdizes se mudam para o oeste. E três
deles se casam com-Amasa Lyman. E Emily se casa com Brigham
Young e tem filhos com ele. E as outras três irmãs, Lydia e
Caroline e Eliza, têm filhos com Amasa Lyman.

Sherilyn Farnes:

52:59

Há uma grande história. Eliza tem um grande diário e temos
também alguns escritos de Emily, alguns artigos de diário. E eles
permanecem fiéis até o final de suas vidas. Lydia, a mãe, Eliza
escreve sobre sua mãe em algum momento, perto do fim de sua
vida, sobre sua mãe. Ela pensa: "Oh, ela está fazendo isso. Ela
está consertando e tricotando e fazendo-se útil de mais
maneiras do que se poderia esperar de uma mulher de sua
idade". Mas ela tem um grande... Estou tentando pensar se eu
puxei para cima, mas Lydia tem um belo testemunho que ela
compartilha do porquê ela persevera. Seu segundo marido
também falece e... Bem, é melhor pararmos por aí. Eu poderia
continuar por muito tempo sobre as perdizes e o que elas
fazem.

John Bytheway:

53:41

Direito. Não, isso é ótimo. Então, algum filho? Algum filho de
Edward Partridge?

Sherilyn Farnes:

53:44

Yep. Assim, três semanas antes de ser alcatroado e de penas,
nasceu seu homônimo Edward Partridge, Jr.. Ele veio para o
Oeste e se casou e tem uma posteridade também.

John Bytheway:

53:52

Maravilhoso.

Hank Smith:

53:53

John, não posso deixar passar isto, mas sinto que você está
fazendo pouco por uma pessoa de sua idade. Eu realmente
sinto que você está contribuindo um pouco para a Igreja e para
o mundo, porque sabemos que você serviu sua missão com
Wilford Woodruff.
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John Bytheway:

54:10

Nós éramos companheiros, sim. Deixe-me aumentar meu
ouvido, por favor.

Sherilyn Farnes:

54:12

Hey, eu sou o Editor Gerente do Wilford Woodruff Papers,
portanto terei certeza e passarei quaisquer referências a você
em seus periódicos.

John Bytheway:

54:21

Pode dizer isso novamente, Hank? Eu tenho que aumentar meu
aparelho auditivo aqui.

Hank Smith:

54:24

Oh, logo quando ela disse: "Eu pensei, será que eu deveria? Eu
deveria? ”

Sherilyn Farnes:

54:30

Então Mary Elizabeth Rollins Lightner dá um BYU Devotional. E
assim você é como se ela estivesse no início da História da Igreja
e ela tem um BYU Devotional. É uma espécie de golpe de
cabeça que você acha que ela faz as duas coisas.

Hank Smith:

54:38

Você está certo. Ou seja, você está certo.

John Bytheway:

54:40

Uau!

Hank Smith:

54:41

Isso é incrível. Realmente é. Eu não sabia disso.

John Bytheway:

54:43

Eu também não. Isso é ótimo.

Sherilyn Farnes:

54:44

Eu acho que estamos em 1905 ou algo assim, então ela é
bastante idosa.

John Bytheway:

54:48

Yeah. Eu estava escondido lá fora com eles manuscritos e...

Hank Smith:

54:51

Direito. Ela estava lá com as páginas no milho.

John Bytheway:

54:54

Uau. Isso é ótimo.

Hank Smith:

54:54

Eu me lembro de amar essa história como um estudante do
primário. Sherilyn, eu só quero dizer mais uma vez. A idéia de
que você é ouvido e visto, vindo da Seção 98, imagino que
quando os santos do Condado de Jackson receberam esta carta,
que isto teria sido apenas um documento fortalecedor para
eles, que o Senhor é: "Eu o conheço". Eu sei o que você está
passando. Mantenham seus convênios. E vai haver justiça em
meu tempo". Na verdade, se você ler a biografia de Harry
Truman, o primeiro capítulo é todo sobre onde ele cresceu, que
é o condado de Jackson, Missouri. E ele fala sobre a Guerra Civil.
Agora, eu não acho que isso seja uma coisa maravilhosa. Eu não
acho que isto seja um see, você não deveria se meter conosco.
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Mas nesse livro, McCullough escreve que não há outro condado
no país que sofra mais com a Guerra Civil do que o Condado de
Jackson, Missouri. Todo mundo é expulso de suas casas.
Hank Smith:

56:02

Não quero dizer que foi o Senhor que fez isso, porque não sei.
Mas parece que quando você faz essas coisas a essas pessoas lá,
o que é isso? Como lhe chamaríamos? Karma, certo? O que é
isso, que o treinador de Rocky Balboa lhe disse, John? "Sua boca
está passando cheques que seu corpo não pode pagar". E
parece que chega uma data de vencimento sobre estas coisas.

John Bytheway:

56:40

Por favor, junte-se a nós para a Parte Dois deste podcast.
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John Bytheway:

00:00:03

Veja a parte II do podcast desta semana.

Sherilyn Farnes:

00:00:07

Quandoo Senhor falar, como no versículo 45, "eu ... te vingarei
cem vezes do teu inimigo; e sobre seus filhos, e sobre os filhos
de seus filhos, de todos aqueles que me odeiam, até a terceira e
quarta geração". "Algumas pessoas poderiam recuar e dizer:
"Bem, agora espere um segundo. Nos dizem que somos
responsáveis por nossos próprios pecados e não pelos pecados
de nossos pais". Mas enquanto refletia sobre isso, pensei, será
que a conseqüência natural de ser uma pessoa amarga e irada e
é isso que ensino aos meus filhos, é esse o estilo de vida com o
qual eles crescerão? A menos que eles optem por ser uma
figura de transição ou uma ruptura e se afastem disso. Eu tinha
uma companheira de missão que está nessa categoria quando
ela escolheu viver uma vida melhor.

Hank Smith:

00:00:45 Mas

eu acho que você está certo. O resultado natural deste tipo de
comportamento é que ele vai ser transmitido às crianças. Acho
que Elder Holland disse: "Pode pegar algo que seus pais fazem
que eles flertam e transformá-lo em um romance totalmente
estourado".

John Bytheway:

00:01:03Yeah

. Essa conversa foi chamada "Uma Oração para as Crianças".
"Adorei isso. Ele disse: "Os pais não devem ficar surpresos se
flertarem com cinismo, seus filhos transformam isso em um
romance completo".

Hank Smith:

00:01:15Yeah

.

John Bytheway:

00:01:16Yeah

. Ótima declaração.

Hank Smith:

00:01:17Yeah

. A idéia é que... Eu acho que você está certo. Acho que essa é a
conseqüência natural, Sherilyn, ao invés de o Senhor dizer: "Vou
punir os bisnetos dessas pessoas". Acho que Ele está dizendo
que vai haver um fluxo natural através da árvore genealógica, a
menos que alguém o pare.

John Bytheway:

00:01:33Okay . Vamos ver a seção 99. Trata-se de John Murdock e este é o
mesmo John Murdock, não é? cuja esposa deu à luz gêmeos e
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depois sua esposa morreu ao dar-lhes à luz. E estes gêmeos
eram aqueles que foram criados por Joseph e Emma.
Sherilyn Farnes:

00:01:54Yeah

. E essa é uma história comum que ouvimos, mas ao olhar para
a vida de
John Murdock, é ainda mais pungente porque é
apenas a primeira esposa que ele perde. Ele se casa novamente
em 1836, creio eu, e sua esposa morre em 1837. Ele volta a se
casar em 1838 e sua esposa morre em 1845. E então ele se casa
novamente. Assim, ele não só os perde, mas como
provavelmente aludimos em podcasts anteriores, um dos
gêmeos que Joseph e Emma adotam, o garotinho Joseph, ele
falece. John Murdock recebe uma promessa. Acredito, e uma
bênção, que quando ele for para Zion em 1834 com o
Acampamento de Zion, que seus filhos estarão seguros e que
eles estavam. Eles eram saudáveis. Mas logo depois, sua
filhinha, Phoebe, falece. Acredito que seja a Phoebe. Portanto,
ele perde muitos membros da família.

Sherilyn Farnes:

00:02:47Ele

é um buscador. Se você olhar para sua biografia, eu adoro as
biografias de Joseph Smith Papers e Making Sense [da Doutrina
e Convênios]. Steve [Harper] o cita como dizendo: "O Espírito do
Senhor descansou sobre mim, testemunhando-me da verdade".
Enquanto ele lia o Livro de Mórmon. Ele queria que o Espírito
lhes ensinasse onde encontrar a verdade. E ele, ao contrário da
maioria das pessoas de seu tempo, essencialmente dá sua vida
para a pregação em tempo integral. Ele está disposto a seguir
em frente e a dar sua vida à pregação em tempo integral.

Sherilyn Farnes:

00:03:17 Então,

D& C 99 é uma chamada de missão. Bem, vamos
começar a olhar para alguns dos versos. É um chamado de
missão, mas também são instruções para ele como equilibrar
suas responsabilidades como pai e como pregador e ministro do
evangelho. Nos versículos dois a quatro, eu acho que há aqui
algumas grandes idéias enquanto as pessoas ouvem falar do
evangelho, enquanto ouvimos falar do evangelho, enquanto nos
é apresentada uma revelação, temos duas opções, certo?
Receber ou rejeitar. No versículo dois, "Quem vos recebe, a
mim me recebe; e tereis poder para declarar minha palavra na
demonstração de meu Espírito Santo". Que imaginem como isso
é reconfortante para John Murdock quando ele procurou o
Espírito Santo durante anos para ser prometido que você terá o
Espírito Santo com você. E o versículo três: "Quem vos recebe
como uma criancinha, recebe meu reino; e benditos são eles,
pois obterão misericórdia".

Sherilyn Farnes:

00:04:07 Esta

revelação, devemos notar que está cronologicamente fora de
ordem na Doutrina e Convênios. Na verdade, é dado um ano
antes de todos estes eventos de que estamos falando. Portanto,
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estamos olhando para agosto de 1832. Portanto, é apenas em
torno da seção 83, entre a seção 83 e 84 cronologicamente. E
no versículo quatro, "Quem vos rejeitará será rejeitado de meu
Pai e de sua casa". Então eu amo esse contraste, certo? Lembrame de recuar e dizer: "Certo, estou recebendo a palavra do
Senhor? Estarei rejeitando a palavra do Senhor? Estou sendo
preguiçoso?"
Sherilyn Farnes:

00:04:37

Faz-me pensar em uma pequena história de três demônios que
se candidatam a um emprego. E o primeiro diabinho, ele entra
na entrevista e diz: "Oh, eu serei um bom diabinho porque não
direi às pessoas que nada disto do evangelho é verdade ninguém deste cristianismo é verdade". E o segundo diabinho
vai e diz: "Vou dizer às pessoas que é metade verdade". E o
terceiro diabinho entra e diz: "Vou dizer às pessoas que é tudo
verdade, mas isso pode esperar". Isso não é importante. Você
não precisa fazer isso agora. O evangelho, a mudança, Cristo,
tudo isso pode esperar. É verdade, mas pode esperar". Desde
que ouvi essa história provavelmente há 20 anos, ela ficou
comigo porque é esse conceito de que estou recebendo ou
rejeitando? E se eu não estou agindo sobre ela, isso é uma
rejeição tácita por não seguir em frente?

John Bytheway:

00:05:17I

assim. Já ouvi algo parecido como... Bem, "Eu não sou um
demônio. Não há nenhum". Portanto, não há necessidade de
arrependimento. Não há céu. Não há inferno. Mas eu já ouvi
isso. Não há pressa. Outra forma de dizer isso. Pode esperar.
Não há pressa. Um tampão de procrastinação. Eu vi um adesivo
que dizia "Procrastinar mais tarde". "Pensei que era um bom
adesivo.

Sherilyn Farnes:

00:05:45 Essa

é boa.

Hank Smith:

00:05:47

Acabei de crastinar, certo? E então eu me tornei profissional.

John Bytheway:

00:05:50Yeah

, eu me tornei profissional. Quem era um amador? Quantas
missões ele [John Murdock] preencheu então?

Sherilyn Farnes:

00:05:

58Preenche várias missões na introdução. Agradecemos aos
Joseph Smith Papers que escrevem por isso. Eles falam sobre
como todas as pessoas que ele batiza em sua missão. Então
Murdock passa o tempo viajando e batizando cerca de 70
pessoas em quatro meses em Ohio. Isto é logo após seu
batismo, creio eu. E então, no início de 1831, ele decide se
dedicar em tempo integral ao ministério. Em junho de 1831, ele
é chamado para ir à pregação do Missouri. A propósito, isso é
pouco depois que sua esposa acaba de morrer. E então o resto
de 1831, a primeira metade de 1832, ele está pregando no
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território de Michigan, Indiana, Missouri, Ohio. Ele retorna e
depois estamos em junho de 1832. Ele é chamado para ir
novamente. Ele descobre que seu filho pequeno Joseph morreu
e então o instrui a retomar sua pregação, desta vez indo para o
leste dos Estados Unidos.
Sherilyn Farnes:

00:06:44 Mas

eu acho interessante, certo? No versículo seis, diz: "Que não é
conveniente que você vá até que seus filhos estejam
preparados, e mande gentilmente ao bispo de Sião". Acho que
você mencionou, John, que você foi bispo e, Hank, talvez você
também. Não sei se alguém alguma vez enviou seus filhos para
cuidar de você, mas é um tipo de encargo incomum para o
bispo. E eu acho que em parte está certo. Ele é um pai solteiro
nessa cultura. Não era tão comum para um homem se sua
esposa falecesse para apenas criar seus filhos sozinha. Ele ou
encontraria parentes para ajudar ou se casaria novamente o
mais rápido possível. Assim, quando John foi para sua missão
em 31, sua esposa já havia falecido. Então ele teve seus três
filhos mais velhos, Joseph e Emma têm os gêmeos. Os três filhos
mais velhos estão hospedados com outras pessoas. Mas quando
ele volta de sua missão, as pessoas que cuidaram desses três
filhos exigem pagamento, eles pensam: "Ok, eu cuidei de seu
filho em sua missão. Agora você precisa me pagar de volta por
ter cuidado de seu filho".

Sherilyn Farnes:

00:07:33 Então talvez por causa disso, o Senhor lhe diga: "Ok, mande seus filhos
ao Bispo Partridge em Zion". Então ele faz os preparativos para
seus filhos, paga a um homem chamado Caleb Baldwin para
levar seus três filhos mais velhos que são Orris, John, e Phoebe
para o Missouri. E então eles vivem com vários membros da
Igreja, Febe vivendo com Sidney Gilbert, que tem a loja lá e é o
tio de Mary Rollins Lightner e Caroline, que são os que salvaram
as páginas. Portanto, essa é uma nota lateral interessante que
eu acho que é, de muitas maneiras, reconfortante, que o
Senhor está dizendo novamente a João: "Eu vejo você, vejo que
você é um pai solteiro, e vamos nos certificar de que seus filhos
sejam atendidos. Vamos nos certificar de que você saiba que
eles estão seguros. E então eu vou chamá-lo para ir. Mas cuide
de seus filhos primeiro".

John Bytheway:

00:08:21Eu

realmente gosto disso porque tantas vezes ouvimos histórias
sobre: "Ei, estou te chamando em uma missão. Lamentamos
que você tenha 12 filhos e sua esposa esteja doente e todos
eles estão doentes. Diga adeus e vá em uma missão". As coisas
mudaram. Não fazemos isso dessa maneira, mas eu adoro como
diz na Proclamação ao Mundo sobre a Família, que os pais
devem prover e aqui ele está garantindo que seus filhos sejam
providos. Gosto dessa palavra aí. Portanto, não é imprudente
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simplesmente ir, mas assegurar-se de que eles sejam
providenciados, então vá.
Sherilyn Farnes:

00:08:56Yes

. De acordo. E eu acho interessante a oferta dele. Diz no
versículo sete: "Após alguns anos, se desejares de mim, poderás
subir à terra boa, para possuir tua herança; caso contrário,
continuarás proclamando meu evangelho até que sejas
tomado". Você pode ir para Zion. Você pode continuar
pregando. Como o que o Senhor oferece a Pedro e João. É
como, você quer permanecer na pregação? Você quer ser
aceito?

John Bytheway:

00:09:15Yeah

.

Sherilyn Farnes:

00:09:16

Ambos fazem boas escolhas, ambos querem servir ao Senhor.

John Bytheway:

00:09:20 Esse é um bom paralelo. Sim.

Hank Smith:

00:09:21Yeah

. Acho que se eu fosse pedir revelação, John, poderia ser apenas
o versículo oito. Continue proclamando o evangelho até que
termine, até que seja levado.

John Bytheway:

00:09:31Yeah

.

Hank Smith:

00:09:31Direito ? Isso é o que eu quero que você faça. Continue ensinando o
evangelho até morrer.

John Bytheway:

00:09:37 Isso

é o que todos nós devemos fazer. Devemos estar fazendo o
trabalho de salvação e reunindo Israel até que sejamos levados.
E eu acho que tomada significa o quê, Hank? O que significa:
"Até que você seja levado? ”

Hank Smith:

00:09:48Yeah

. Acho que até o Senhor dizer: "Até que eu te traga para casa".

John Bytheway:

00:09:51 É

isso mesmo.

Hank Smith:

00:09:53Yep

. Quando ele vai? Quando ele falece? Nós sabemos?

Sherilyn Farnes:

00:09:57 Ele

morre em Beaver, Utah em 1871 pouco antes do Natal. Então
ele definitivamente vai para o Oeste. Ele está no Campo de
Israel, mas sim, vive, o que é isso? Mais 40 anos. Mais 39 anos
depois desta revelação. E estas são mais missões. Ele continuou
a ir em missões. Ele foi para a Austrália. Sim. Muitas missões
diferentes.

John Bytheway:

00:10:19Oh

, uau. Imaginem só. Estamos na seção 100. Qual é o contexto
aqui?
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Hank Smith:

00:10:25Yeah

. Chegamos aos três dígitos, John.

John Bytheway:

00:10:28

Conseguimos. Sim.

Hank Smith:

00:10:29

Precisamos ter um momento para todos os ouvintes que
escutaram cada episódio e ter um momento de silêncio para
eles. Sim.

John Bytheway:

00:10:36 Esta

é a marca do século.

Hank Smith:

00:10:38Yeah

. E Sherilyn, quase o Dr. Sherilyn Farnes está conosco. Este é um
momento abençoado.

Sherilyn Farnes:

00:10:46

Sinto-me honrada por estar aqui. Estou gostando da visita com
vocês dois. Por isso, obrigada.

John Bytheway:

00:10:49

É como quando o odômetro gira em seu carro e é como se você
quisesse encostar e tirar uma foto.

Sherilyn Farnes:

00:10:55 Eu

pensei que você deveria receber um milkshake. Quando se
transforma em zeros, todos os zeros, você recebe um
milkshake. Essa era a minha família.

John Bytheway:

00:11:00I

gosto mais de sua idéia.

Hank Smith:

00:11:01Oh

, eu perdi essa regra. Bem, ela também funciona
retroativamente. Então, vou encontrá-lo lá.

Sherilyn Farnes:

00:11:06

Suba e faça por todos os que você perdeu a vida inteira.

Hank Smith:

00:11:10Yeah

. Eu gosto quando na seção que lidera algo inesperado aparece
e, de repente, eles estão de volta a Nova York. Você diz:
"Espere. Pensei que tínhamos saído de Nova York". Então, o que
eles estão fazendo de volta a Nova York?

Sherilyn Farnes:

00:11:21Sim

. Então Joseph e Sidney Rigdon estão em uma missão de
outubro a novembro, mas tenho que ler estas primeiras linhas.
Há um grande aplicativo que eu adoro chamado Scripture Plus
do Livro de Mórmon Central e Steve Harper escreveu um monte
de contextos introdutórios como. Eles têm referências cruzadas.
Eles têm poucos artigos sobre isso. Eles dizem quem são as
pessoas. Eles mostram fotos de onde estava. Há vídeos. E Casey
Griffiths também está escrevendo comentários para eles. Esses
também são ótimos. Mas eu adoro as linhas de abertura do
Steve aqui. Ele diz da seção 100: "O apóstata adúltero doutor
Philastus Hurlbut ameaçou lavar suas mãos no sangue de
Joseph Smith. Além disso, os santos do Missouri estavam no
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meio de serem forçados a sair da terra prometida. Pelo lado
positivo, o trabalho missionário ao redor dos Grandes Lagos
estava florescendo".
Sherilyn Farnes:

00:12:07 Então você tem esse tipo de contraste de: "Ei, há muita coisa terrível
acontecendo". Mas ao redor dos Grandes Lagos, mais ou menos
a área onde estão as Cataratas do Niágara, em Toronto. Buffalo
tem sido historicamente esta grande área de sucesso para os
membros da Igreja. Então Joseph Smith e Sidney Rigdon foram
convidados a viajar para lá por alguns convertidos recentes, que
eu amo este tema do início da História da Igreja. As pessoas
ouvem sobre o evangelho e então ou elas mesmas dizem: "Vou
contar para minha família", ou dizem: "Ei, você pode enviar
alguém em uma missão aqui? Eu não posso ir agora, mas
alguém está indo nessa direção. Você poderia passar por aqui e
ver este meu parente"? Então eles vão viajar para pregar nesta
área no noroeste da Pensilvânia, sudoeste de Nova Iorque e
uma porção do alto Canadá, que é a parte do Canadá que fica
logo acima do Lago Ontário. Portanto, como na área de
Toronto.

Sherilyn Farnes:

00:12:53 Então,

cerca de uma semana após a partida, Joseph Smith
escreve em seu diário, ele se sente chamado a ir nesta missão.
Ele diz: "Eu me sinto muito bem em minha mente, o Senhor está
conosco, mas tenho muita ansiedade em relação à minha
família". Então isso é mais ou menos o pano de fundo. A
configuração para a Seção 100 é que eles estão em uma missão,
mas estão preocupados com suas famílias. Eu amo, mais uma
vez, esse tipo de tema de que estamos sempre falando, que o
Senhor não só diz: "Eu te vejo", mas, "Eu vejo sua família e
estou cuidando deles e eles estão bem".

Sherilyn Farnes:

00:13:23

Lembro-me que tive um grande conflito com algum lugar há
vários anos. Foi uma separação. Eu estava namorando este
companheiro. E lembro-me depois que terminamos, apenas
rezando por conforto para mim mesmo, rezando por conforto
para ele. E ainda me lembro onde eu estava no campus da BYU
quando tive a impressão muito distinta, o Senhor dizendo:
"Estou ciente dele e estou cuidando dele também". Acho que é
realmente reconfortante ver esta revelação que não só o
Senhor se preocupa conosco, mas se preocupa com nossa
família. No versículo um: "Assim vos diz o Senhor, meus amigos
Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem. Eles estão em
minhas mãos e eu farei com eles o que me parecer bem; pois
em mim há todo o poder". E eu adoro isso, essa segurança. E
então continua a dizer: "Muito bem, e agora vamos falar de sua
missão. Eu tenho muitas pessoas neste lugar. A rotunda da
região. Uma porta eficaz deve ser aberta na rotunda da região.
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Levantem suas vozes". Versículo cinco: "Dizei os pensamentos
que eu porei em vossos corações".
Sherilyn Farnes:

00:14:17Eu

amo esse tema nas escrituras, certo? Digam os pensamentos
que colocarei em seus corações em todo o Livro de Mórmon.
"Os pensamentos que estão em seus corações". Falai esses
pensamentos, e não vos deixeis confundir diante dos homens,
pois ele vos será dado". ... ..." Também na Doutrina e nos
Convênios. "Ser-vos-á dado na mesma hora e no mesmo
momento o que haveis de dizer". Um pouco como Néfi. Ele é:
"Guiado pelo Espírito, sem saber de antemão as coisas que devo
fazer". "Basta seguir em frente. E é como o Éter 1:42, certo?
Com o irmão de Jarede. Ele reúne todo o povo.

Sherilyn Farnes:

00:14:48 Eu

apenas imagino esta conversa. O Senhor diz: "Ide a este vale,
que é para o norte e lá eu vos encontrarei". Acredito que seja a
frase exata. E imagino as pessoas perguntando ao irmão de
Jared: "Certo, então vamos para cá". Para onde vamos a
seguir?" E ele diz: "Bem, na verdade, eu não sei. Só sei que
precisamos ir tão longe e lá, o Senhor vai nos encontrar". O que
é referido em 98. Não me lembro se mencionamos isso, mas é
sobre isso que estou falando, eu lhe darei... No versículo 12,
"Ele dará aos fiéis linha após linha, preceito após preceito; eu
tentarei melhorá-los com isto". Se fizermos o que o Senhor nos
pede e seguirmos em frente, receberemos mais.

Hank Smith:

00:15:23 Eu

sinto que temos muitos missionários que ouvem nosso podcast
e posso vê-los realmente, realmente tendo um momento com a
Seção 100, certo? Eles se preocupam com suas famílias. Eles
estão preocupados com onde eles estão, certo? O Senhor diz:
"Eu os fiz vir a este lugar". A filha de John era para servir no
Taiti, mas ela está em Tucson agora mesmo. E eu acho que o
Senhor diria: "Eu queria você neste lugar". Falarei os
pensamentos que pus em seu coração". Portanto, acho que esta
é uma seção missionária maravilhosa onde até mesmo os
missionários de hoje podem ler isto e ter o mesmo conforto que
Joseph e Sidney tiveram.

John Bytheway:

00:16:13Yeah

. Acho que, às vezes, queremos ter tudo calculado que vamos
fazer com um ou dois dias de antecedência. E há aqui um
pequeno teste de fé. Vou lhe dizer no exato momento o que
você precisa dizer e fazer. E essa idéia se repete, como disse
Sherilyn, em outros lugares da Escritura também, mas esteja
onde você deve estar e eu vou valorizar a palavra. Sim, você faz
isso. Mas então o Senhor pode tirar de você o que ele precisa
que você diga no momento.

Hank Smith:

00:16:42 Eu

não acho que este seja o ditado do Senhor "não se prepare".
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John Bytheway:

00:16:46Yeah

.

Hank Smith:

00:16:46Não

prepare nada.

John Bytheway:

00:16:48Yeah

. Ele está dizendo tesouro das palavras e então eu as trarei
quando você precisar delas.

Sherilyn Farnes:

00:16:54 Eu

trarei todas as coisas para sua lembrança, certo? Se você o
estudou antes do tempo, certo? E isso meio que se refere a isso.
Bem, no versículo nove onde ele diz: "Sidney será um porta-voz
deste povo". E eu adoro que o Senhor nos conheça em nossos
dons individuais. Então Sydney, você vai ser um porta-voz. "Eu
te ordenarei para este chamado ao meu servo Joseph. E eu lhe
darei poder para ser poderoso e testemunho. Dar-lhe-ei poder
para ser poderoso e expor todas as escrituras ... que ele será um
revelador para você. "Portanto, aqui cada um de vocês tem
papéis, seus papéis complementares, vocês estão se ajudando
mutuamente. Eu preciso de vocês dois, certo? Há uma razão
pela qual somos enviados em missões de tempo integral e
companheirismo que vocês podem ajudar e construir um ao
outro.

Hank Smith:

00:17:31I

gosto disso porque acho que uma companhia pode estar
ouvindo: "Esta pessoa não é nada parecida comigo". Não é?
"Por que somos companheiros?" E o Senhor diria: "É por isso". É
por isso mesmo. Vocês têm seus diferentes papéis e juntos vão
se complementar uns aos outros". Eu acho isso ótimo. Você
quase pode ver isso com qualquer companheirismo.

Sherilyn Farnes:

00:17:52Yeah

. E eu acho que existe este conceito, certo? E é assim que
construímos Zion. Não é porque nos é entregue e o Senhor nos
deixa no meio de pessoas perfeitas e diz: "Aqui está Sião". Vá
em frente". Mas o Senhor diz,

Sherilyn Farnes:

00:18:03

"Você vai construir Zion". "E o versículo 16, quando Ele diz: "Eu
levantarei para mim um povo puro, que me servirá em justiça".
Isso me faz voltar à mente, pelo menos para D& C 97, pouco
antes de onde começamos, 97:21, onde diz: "Sião é o puro de
coração", ou Moisés 7:18, "Eles habitaram juntos em retidão".
"E então o versículo 17 me faz lembrar, bem, deixe-me lê-lo. "E
todos os que invocam o nome do Senhor e guardam seus
mandamentos serão salvos". "Faz-me pensar em D& C 93:1 que
diz: "Aconteça ... aos que invocam o meu nome", e várias outras
coisas: "E guarda os meus mandamentos, verá o meu rosto e
saberá que eu sou". E essa parte da construção de Sião está
criando o ambiente que podemos ter um povo como Sião onde
o Senhor pode vir e habitar ou como Moisés, bem antes
daquele versículo em Moisés que falava sobre o que é Sião. Diz:
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"O Senhor veio e habitou com seu povo e eles habitavam em
retidão". ”
Sherilyn Farnes:

00:19:01 E

talvez nos deparemos com uma situação. Foi isso que os
primeiros santos fizeram no condado de Jackson. Eles
caminharam até lá e disseram: "Isto é Zion? Estas pessoas
rudes? "E às vezes as pessoas diziam: "Oh, esta é uma das
maiores terras? " E nós já fizemos isso? Entramos numa ala,
entramos numa missão de companhia, entramos numa
vocação, entramos numa situação de trabalho e dizemos uma
situação familiar. Você diz: "Isto é Zion? É com isto que você
está me dando para trabalhar? Com o quê? Isto não é o que eu
queria". Mas é assim que construímos Zion, dizendo, está bem,
sendo humilde, o que acho que um de vocês mencionou antes e
disse: "O que posso fazer? " Não, "O que todos estão fazendo?
"Mas, "O que posso fazer para construir Zion? ”

Sherilyn Farnes:

00:19:35 E

penso que em D& C 97:21, o que acabei de referir, "Esta é a
Sião, a pura de coração". Acho interessante porque algumas das
definições de Sião e este povo puro, diz: "Não havia pobres
entre eles". "Creio que isso é Moisés 7:18. No dicionário de
1828, a quarta definição da palavra pobre, sim, eu li o dicionário
de 1828 quando estava tentando entender melhor as escrituras.
A quarta definição da palavra pobre é "indigente de valor, valor
ou importância". E pensei nisso na conexão com as pessoas e
faz parte da construção de Sião não ter pobres entre nós, como
se não tratássemos ninguém como se eles fossem inúteis ou
desprovidos de valor, o que me liga, no qual não pensei até
agora, e lembro que o valor das almas é grande aos olhos de
Deus, que para Deus, nós valemos tudo. A Irmã Cordon fala que
o valor não vale nada, que independentemente do que
fizermos, ainda valemos tudo para o Senhor.

Hank Smith:

00:20:37 Eu

estava pensando na Seção 100 e que Joseph está preocupado
com sua família, e eu pensei, bem, não estão todos os
missionários preocupados com a família? Mas posso ver Joseph
particularmente preocupado porque as ameaças contra ele são
muito maiores do que as ameaças contra outros missionários.
Então eu posso vê-lo pensando: "Oh, estou deixando minha
família desprotegida", e o Senhor dizendo: "Suas famílias estão
bem". "Não é apenas um: "Ei, sua família está fazendo o bem",
para um missionário. É: "Eles estão bem". Eles estão bem. Eles
estão seguros. ”

John Bytheway:

00:21:10Diga

novamente por quanto tempo esta missão foi a de Joseph e
Sidney em Perrysburg, Nova Iorque.
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Sherilyn Farnes:

00:21:16 Esta

é apenas de 5 de outubro a 4 de novembro. Então, foi apenas
cerca de um mês, mas foi uma boa missão. Eles batizaram 12
pessoas após cerca de uma semana, e depois mais duas no dia
28 de outubro. E então eles partiram e chegaram em casa. E
mais tarde, uma das pessoas do ramo disse que tinham 34
membros até o final do ano. Portanto, acredito que ele está
com Sidney Rigdon nesta missão. Portanto, só os dois.

John Bytheway:

00:21:45 Mas

existiam outras missões, algo que poderíamos chamar de
missões que ele prosseguiu e proselitismo como ele fez nesta?

Hank Smith:

00:21:52 Eu

não acho. Ele faz o quê? Três viagens ao Missouri, Sherilyn,
durante seu tempo? E depois a quarta onde ele mora lá?

Sherilyn Farnes:

00:22:01Yeah

. Definitivamente não é norma chamar Joseph, oh agora, ir aqui
e pregar e ir aqui e pregar, et cetera, et cetera. Uma coisa que
eu adoro nisto é que o Senhor não diz: "Por que você está
preocupado com isto? Pare de se preocupar com isso, volte à
sua missão. "Mas Ele valida seus sentimentos e Ele apenas lhe
dá uma resposta reconfortante, que não há problema em se
preocupar com suas famílias. Portanto, D& C 101, que eu
acredito que tenha 101 versos. Portanto, estamos em dezembro
de 1833. E este livro termina com o que começamos. Em D& C
98, estávamos falando sobre as perseguições aos santos no
condado de Jackson em julho.

Sherilyn Farnes:

00:22:37 Até dezembro de 1833, houve a segunda parte dos principais eventos
de perseguição. E os santos foram expulsos do condado de
Jackson - as tensões aumentaram. Eles tinham concordado em
deixar o condado, mas depois pensaram que o governo iria
intervir e salvá-los. Isso não aconteceu. Eles começam a fazer
petições ao governador e querem tentar ficar. De fato, em
agosto, José, como mencionamos anteriormente, aconselhou os
santos do Missouri a não vender um pé de terra no condado de
Jackson, afirmando que Deus entregaria Zion rapidamente, mas
as tensões aumentam. E no final de outubro, início de
novembro, os santos são expulsos à força do condado. Há
derramamento de sangue. Esta é a primeira vez que os santos
são mortos, um santo e depois dois da multidão são mortos. E
eles os expulsam. E Joseph Smith recebe cartas falando sobre
essa violência.

Sherilyn Farnes:

00:23:31 Eu

queria apenas tocar em uma coisa do fundo. Então os santos,
basicamente estão vivendo em seus assentamentos e para
pintar o quadro, nós muitas vezes retratamos, oh, os santos
estão no condado de Jackson, estão todos próximos uns dos
outros. Eles estão espalhados por 12 milhas. Não há telefones
celulares, não há comunicação. E assim, muito do que acontece
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é devido à má comunicação entre a máfia e entre os santos, o
que acontece em qualquer guerra, independentemente dos
estilos de comunicação. Mas também os santos não são capazes
de ajudar uns aos outros como gostariam, porque estão
dispersos. Não há lugar onde eles possam se reunir e estar
todos juntos. Portanto, eles se agrupam. E assim, a casa de
Edward Partridge fica a 800 metros a oeste da Independência.
Muitas vezes, os santos se reuniam lá. E então o assentamento
Whitmer, etc., eles se reuniam. As multidões começavam a se
reunir. Eles começavam a arrancar telhados. Começam a bater
em alguns dos homens. Então os homens se reuniam pensando
que as mulheres e crianças estão seguras, mas então as
multidões começavam a atacar os lares onde as mulheres e
crianças estão. E assim eles perceberam que temos que manter
todos a salvo juntos.
Sherilyn Farnes:

00:24:37 Uma das histórias humorísticas, não humorísticas deste período de
tempo, é que os santos ouvem algo acontecendo em
Independência. Eles ouvem falar sobre isso. E assim, alguns do
grupo que está na casa de Partridge chegam à cidade. Eles
encontraram vários homens no ato de apedrejar a loja de
Gilbert e Whitney. A loja está quebrada. Algumas das
mercadorias estão na rua. Acho que um relato, que eu não reli
recentemente, diz que há fitas ou tecidos por toda a rua.
Embora as pessoas que atacaram a loja fugiram, mas um
homem chamado Richard McCarty, que "foi levado e
encontrado bem alinhado com uísque", eles os levam ao
magistrado e dizem: "Podemos conseguir um mandado de
prisão para ele?". Eles se recusaram a dar-lhes um.

Sherilyn Farnes:

00:25:16 Mas, alguns dias depois, Sidney Gilbert, Isaac Morley, John Corrill e
William McClellin foram levados por assalto e agressão. Assim,
essencialmente eles pegam o homem no ato de roubar a loja e
não conseguem um mandado de prisão para ele, mas ele pode
conseguir um mandado. Partridge diz: "Embora não tenham
conseguido um mandado para ele por arrombar a loja, ainda
assim ele conseguiu um para eles por pegá-lo". Portanto,
apenas a ironia dos juízes de dizer: "Eu não vou lhe dar um
mandado". Oh, claro. Você gostaria de um porque eles o
pegaram? Sim, eu lhe darei um".

Hank Smith:

00:25:51

Espero que Harry Truman, um dos futuros juízes da
Independência, tenha rolado em seu, acho que ele ainda não
estava vivo, rolado no mundo pré-mortal dizendo: "Isso é
errado". Isso é simplesmente, ... oh! Eu não posso. Isso me
deixa louco. Vou ficar quieto".
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Sherilyn Farnes:

00:26:13 Não

, não. Nós rimos porque é tão absurdo, mas imagine a
frustração se você estiver lá e isso estiver acontecendo com
você. Fenomenalmente. E assim o que acontece muito é que
um grupo de santos talvez se reúnam para ir proteger alguém. E
então a máfia, alguém da máfia pensa: "Oh, um grupo de
Mórmons está vindo para nos atacar". Então eles reúnem as
pessoas e depois vão uns aos outros, quando na verdade são os
segundos a adivinhar muito os movimentos uns dos outros, mas
isso leva tragicamente à morte de três pessoas. Philo Dibble
também é ferido, bastante severamente. Ele tem uma grande
história. Nós não vamos entrar nela aqui, mas ele está curado. E
ele continua a viver. Estes homens que estão sendo julgados por
pegar Richard McCartney estão no tribunal quando chega a
notícia e é um exagero grosseiro. "Oh, 20 pessoas foram
mortas. Eles mataram o filho de Moses Wilson"! E então as
pessoas ao redor do tribunal pensam que vamos matar estes
homens aqui mesmo. Nós os temos. Mas para protegê-los, os
funcionários de lá os colocaram na cadeia para salvá-los.

Sherilyn Farnes:

00:27:12 No

meio da noite, eles são levados para se reunir com os outros
santos, para ter um pequeno conselho. E eles dizem: "O que
devemos fazer? " E eles concordam. Eles dizem: "As coisas
foram longe demais. Nós vamos concordar em deixar o
condado. Vamos deixar o condado de Jackson. "O limite norte
do Condado de Jackson é o Rio Missouri. Vamos para o norte,
atravessando o rio até o Condado de Clay. Então os homens que
estavam na cadeia voltaram para a prisão com o xerife, mas
alguns membros da máfia estão esperando por eles lá e atiram
neles. Dois deles fugiram. Acho que é Morley e Corrill que
fogem quando estão sendo alvejados. Gilbert realmente se
mantém firme, Sidney Gilbert, o que é muito impressionante.
Duas armas são disparadas contra ele. Nenhuma delas
realmente o atingiu. Um deles pisca na panela e depois ele é
derrubado, mas na verdade ele não está ferido. E então ele
volta para a cadeia e, na manhã seguinte, de madrugada, é tipo:
"Ok, nós o trouxemos de volta para a cadeia. Agora vamos
libertá-lo.

Sherilyn Farnes:

00:28:05 E

assim há toda esta confusão e as pessoas ficam assustadas e
uma vez que decidem sair, então há até mesmo confusão entre
isso. E há um partido de mulheres e crianças que começam a
fugir do condado por conta própria. Os homens estão fazendo
arranjos e dizem apenas: "Não é seguro". Não podemos nem
mesmo ficar mais aqui". E eles simplesmente vão e vagam por
alguns dias. E há um relato de que o solo é tão áspero que os
pés das crianças são tenros. E depois estão sangrando do
restolho no chão. De fato, Partridge, quando eles estão
acampados na margem sul do rio Missouri, esperando para
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atravessar o rio Missouri, diz: "Havia um grito de maridos
procurando suas esposas, e esposas, procurando seus maridos,
ou filhos precisando se reunir com suas famílias. ”
Sherilyn Farnes:

00:28:54 Então, além de
fugir de sua casa, você também está se
perguntando: "A minha família está bem? Onde está o resto da
minha família?" Ou, "Eu estou bem, minha família imediata está
bem, mas meus vizinhos estão bem? "Talvez ela estivesse
grávida? Ela estava prestes a dar à luz. "Ela está bem? O que
está acontecendo com todos com quem eu me preocupo?
"Então, só muita coisa realmente difícil e muito pungente está
acontecendo. Então, esse é o início de novembro de 1833.

Hank Smith:

00:29:17

Quero que todos que estão ouvindo, se certifiquem de que não
estão sendo expulsos do Missouri. Lembro-me quando eu era
mais jovem, pensei: oh, isto foi quando fomos expulsos do
Missouri. Isso não vai acontecer até o inverno de 1838 e o
inverno de 1839. Este é o inverno de 1833 e 34, quando não
somos expulsos do estado, mas do condado. Acho que talvez
precisemos esclarecer para alguns que vão esperar, pensei eu, é
aqui que Emma leva as páginas e coisas assim? Não, não. Isso
não vai acontecer por mais seis anos.

Sherilyn Farnes:

00:29:54Yeah

. Bom esclarecimento. Obrigado por mencionar isso. Uma
última coisa sobre o contexto, acho que é útil lembrar que os
santos não conseguiam ver o fim desde o início. Eles não sabiam
que estava por vir. E assim, Partridge está escrevendo cartas.
Outros membros da Igreja estão escrevendo cartas para Joseph
Smith em Kirtland: "Ei, isto é o que está acontecendo?". Isto é o
que está acontecendo. Partridge diz: "Estamos na esperança de
poder voltar às nossas casas e terras antes de um bom tempo".
Mas como isto deve ser feito está tudo ainda no escuro para
nós. E Joseph Smith aconselhou-os a manter suas terras no
Missouri". Assim, Partridge tem esta tensão de: "Acabamos de
concordar em partir, mas acho que isso vai salvar vidas. ”

Sherilyn Farnes:

00:30:29Em

5 de dezembro de 1833, Joseph Smith escreve uma carta para
Partridge. O próprio Joseph está tentando compreender a
vontade do Senhor. Ele está tentando entender por que isso
está acontecendo? Joseph é um profeta. Ele não é menos do
que um profeta, mas não é mais do que um homem. Ele não é
onisciente. Ele não sabe por que tudo isso está acontecendo. E
assim, em 5 de dezembro, ele escreve a Edward Partridge
dizendo-lhe que se os relatos iniciais de que os membros da
Igreja haviam se rendido e estavam evacuando estavam
incorretos, então ele diz: "Mantenha o solo enquanto houver
um homem, já que é o lugar designado pelo Senhor para sua
herança". Mas você pode ir para o Condado de Clay. Se você já
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está a caminho do Condado de Clay, ele pode ser um refúgio
temporário. Não será nenhum mal ir para lá. ”
Sherilyn Farnes:

00:31:06 E

mais tarde, em dezembro, Joseph Smith recebe esta revelação
que eu sinto que lhe dá alguma clareza e dá aos santos alguma
clareza sobre por que isso está acontecendo? Nem todas as
perguntas são respondidas, mas por que isso está acontecendo?
E vamos saltar para isto com uma última coisa. Ira Ames é um
membro da Igreja que vive em Kirtland, e vai à casa de Joseph
Smith em Kirtland com Martin Harris no início da manhã de
dezembro e encontra Joseph e Oliver Cowdery no café da
manhã. E aparentemente de acordo com Ames, Cowdery
saudou os dois dizendo: "Bom dia, irmãos. Acabamos de
receber notícias do céu". E assim você tem esta sensação de:
"Sim, isto é uma revelação". ”

Hank Smith:

00:31:42Wow .

John Bytheway:

00:31:43

"Acabamos de receber notícias do céu. " Isso é fantástico.

Hank Smith:

00:31:47 Eu

sei, eu amei, eu li isso no livro Making Sense [da Doutrina e
Convênios]. É como o noticiário: "Isto acabou de chegar.
Acabamos de receber isto do céu. "Bela questão de fato".

Sherilyn Farnes:

00:32:

01Pulemos para isto. Oh, e como estamos fazendo isso, acho
que uma coisa também a lembrar, não só Joseph Smith está
preocupado, mas os membros da família das pessoas, o irmão
de Edward Partridge lhe escreve uma carta em outubro. "Ouvi
relatos malucos. Avise-me se você estiver bem". Eu quero saber
o que está acontecendo. "Portanto, há muitas pessoas
preocupadas. Assim, em D& C 101, o Senhor ajuda Joseph Smith
e os Santos e outros a entender por que isso está acontecendo.

Sherilyn Farnes:

00:32:27 E

diz, versículo um: "Em verdade vos digo a respeito de vossos
irmãos que foram afligidos, e perseguidos, e expulsos da terra
de sua herança - eu, o Senhor, sofri a aflição de vir sobre eles,
com os quais foram afligidos, em conseqüência de suas
transgressões. "Portanto, um deles, não cumpriram os pactos,
as instruções que lhes foram dadas. E eu digo isso, que
voltaremos para falar sobre isso. Não para criticar, porque
certamente não sou de apontar dedos. Diz o versículo três: "No
entanto, eu os possuirei, e eles serão meus naquele dia em que
eu vier para compor minhas jóias". "Versículo quatro:
"Portanto, elas devem ser castigadas e tentadas, mesmo como
Abraão, a quem foi ordenado que oferecesse seu único filho.
Para todos aqueles que não suportarão o castigo, mas negam,
eu não posso ser santificado". "E o versículo seis, que o Élder
Christofferson cita em sua palestra "Come To Zion", de alguns
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anos atrás. Ele diz: "Eis que eu vos digo que houve prisões e
contendas, e invejas, e lutas, e desejos luxuriosos e cobiçosos
entre eles; portanto, por estas coisas poluíram suas heranças. ”
Sherilyn Farnes:

00:33:26 Então,

acho que temos algumas coisas acontecendo. Temos o
Senhor dizendo: "Você tem algumas transgressões, então isso é
uma conseqüência". "E acho que aflições mais amplas vêm por
causa de nossas transgressões, às vezes por causa das
transgressões de outras pessoas, e às vezes porque precisamos
ser testados e provados como Abraão. Às vezes porque vivemos
apenas em um mundo caído, mas o Élder Christofferson falou
sobre isso e eu adoro a maneira como ele coloca a questão. Ele
comparou a sociedade deles com a nossa. E ele diz: "Em vez de
julgar estes primeiros santos com demasiada severidade,
porém, devemos olhar para nós mesmos para ver se estamos
fazendo melhor". Sião é Sião por causa dos atributos de caráter
e fidelidade de seus cidadãos. Muito do trabalho a ser feito para
estabelecer Sião consiste em nossos esforços individuais para
nos tornarmos os puros de coração. Diz-se que Sião não pode
ser construída a menos que seja pelos princípios da lei do Reino
Celestial. Caso contrário, não posso recebê-la para mim mesmo"
(D&C 105:5)".

Sherilyn Farnes:

00:34:17 E

então ele justapõe este verso com nosso dia. O Élder
Christofferson diz que o Salvador foi crítico de alguns dos
primeiros santos, não de todos, mas pelo menos de alguns dos
primeiros santos por seus desejos luxuriosos. Eram pessoas que
viviam em um mundo sem televisão, sem filme, sem internet,
em um mundo agora inundado de imagens e música
sexualizadas. Estamos livres dos desejos luxuriosos e dos males
que os acompanham? Longe de empurrar os limites da modesta
vestimenta ou de nos entregarmos à imoralidade vicária da
pornografia, estamos a fome e sede de retidão. Para vir a Sião,
não basta que você ou eu sejamos um pouco menos perversos
do que os outros. Devemos nos tornar não apenas bons, mas
homens e mulheres santos. E então ele diz, lembrando a frase
do Élder Neal A. Maxwell: "Vamos de uma vez por todas
estabelecer nossa residência em Sião e desistir do chalé de
verão na Babilônia". ”

John Bytheway:

00:35:03 Então qual é a referência daquela conversa do Élder Christofferson
novamente?

Sherilyn Farnes:

00:35:07Yes

. Portanto, é de "Come to Zion". "Estamos em outubro de 2008.
O ancião Christofferson, ele fala freqüentemente sobre Zion.
Esse é um de seus temas que eu amo, eu adoro ouvir.
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John Bytheway:

00:35:16 Isso

é ótimo material. Quero pensar no mundo deles e no que eles
tinham. E então você vê essa lista de coisas no versículo oito e
depois pensa em nosso mundo. Caramba.

Hank Smith:

00:35:29

Jarrings, contendas, invejas, lutas, desejos cobiçosos e
luxuriosos. Acho que ele acabou de descrever nossa cultura.

John Bytheway:

00:35:39Yeah

, 2021.

Hank Smith:

00:35:392021 . E isto, e repare no que o Senhor os chama. Eles vão poluir sua
vida. Essas coisas vão poluir sua vida. Você vai poluir as bênçãos
que eu tenho para você. Gosto de como você disse isso,
Sherilyn, não podemos apontar o dedo a esses santos. Não
podemos julgar ninguém, mas isto sim... Eu acho que se eles
fossem...

Hank Smith:

00:36:03Yeah

, mas não podemos julgar ninguém. Mas acho que se eles
vissem nosso dia, diriam: "Ooh, eu acho que a Seção 101 é para
você, na verdade".

Sherilyn Farnes:

00:36:10

Provavelmente,
eles
o fariam. Eles diriam: "Não
tínhamos nada contra todos vocês". Dizemos de coração leve, o
que estávamos brincando ali, mas na verdade, eu adoro que
haja seções na Doutrina e Convênios, e todas as escrituras, que
todos nós podemos nos relacionar com eles de maneiras
diferentes, certo? Às vezes dizemos: "Ah, bem, meus ancestrais
faziam parte deste grupo pioneiro, ou estavam em Nauvoo".
Talvez estejamos biologicamente selados para estes membros
da família". Mas então algumas pessoas no mundo de hoje são
refugiados, e podem se relacionar com os santos de uma
maneira muito diferente da que eu posso me relacionar com
eles, porque eles podem dizer: "Eu sei o que é ser refugiado",
como o presidente Uchtdorf. Algumas pessoas podem dizer: "Ei,
eu não sou um refugiado, mas fui submetido à violência física".
Tive alguém que invadiu minha casa. Eu sei como é". Portanto,
acho que todas essas maneiras de nos relacionarmos com os
primeiros santos são importantes, e todas elas são igualmente
válidas.

Sherilyn Farnes:

00:36:58 Algumas
pessoas são perseguidas por suas crenças religiosas e,
no entanto, de muitas maneiras, o Senhor tem mensagens
sobre isso para cada um de nós, inclusive pulando nos versículos
oito e nove. Assim, no versículo oito, penso que de muitas
maneiras a maioria, ou todos nós, podemos nos relacionar com
isto. "No dia de sua paz, eles estimaram levemente meus
conselhos; mas, no dia de seus problemas, de necessidade, eles
sentem depois de mim". Quantos de nós, quando as coisas
estão indo bem, estamos confortáveis, e eu até amo essa frase:
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"Eles se sentem atrás de mim". Não é apenas: "Eles começam a
me ouvir", ou "Eles lêem minhas palavras", que faz parte do
sentimento depois dele, mas é uma fome profunda na alma, um
anseio espiritual. Mais tarde, acredito que é nesta seção, fala
sobre a alma e o cuidado com a vida da alma, que a alma sente
que há algo que precisamos aqui.
Hank Smith:

00:37:45I

pensou automaticamente em Helaman 12 quando Mórmon fica
tão frustrado com os seres humanos e quase joga sua caneta
abaixo. Ele pára a história
inteira e diz: "Oh, você é tão
tolo". Este é Helaman 12:4. "Quão tolos, quão vaidosos, quão
maus, diabólicos, quão rápidos são os filhos dos homens a fazer
a iniquidade e quão lentos a fazer o bem". Ele diz: "Exceto que o
Senhor visita o povo com morte, terror e fome...".

John Bytheway:

00:38:14

"E com terror. ”

Hank Smith:

00:38:15Yeah

. "E com todo tipo de pestilência, eles não se lembrarão dele".
Ele diz: "Por que no exato momento em que Deus te abençoa,
Ele faz todas essas coisas, vocês endurecem seus corações e
esquecem o Senhor, seu Deus, e pisam debaixo dos pés deles"...
Ele está dizendo debaixo dos nossos pés... "O Santo? "Isto é por
causa da prosperidade". É quase esta coisa semelhante. Eu
gosto do tom do Senhor aqui. Ele diz: "Eu te amo". Você tem
muitos problemas, mas eu te amo".

Hank Smith:

00:38:44Sherilyn
, acho que vai haver alguns ouvintes que dizem: "Oh, é
por isso que todas essas coisas ruins estão acontecendo comigo
porque preciso ser castigado". Não estamos dizendo que
qualquer julgamento pelo qual alguém passe é porque o Senhor
está tentando... que há algo errado. Penso que isso é
importante, porque algumas coisas acontecem, como você
disse, porque vivemos em um mundo caído, ou por causa das
escolhas de outras pessoas, mas pode haver dificuldades que
vêm. Será que o Senhor está dizendo: "Você fez um trabalho
bastante impressionante ao criar suas próprias dificuldades? Eu
apenas permiti que vocês, eu estava de mãos vazias, e vocês
fizeram muito disso a vocês mesmos, com suas dificuldades,
com suas escolhas".

John Bytheway:

00:39:29 Nos

manuais oficiais, logo no topo de 154, diz: "Algumas de nossas
aflições na vida são causadas por nossas próprias escolhas.
Outras são causadas pelas escolhas dos outros". E às vezes
ninguém é o culpado. Coisas ruins simplesmente acontecem.
Independentemente da causa, a adversidade pode ajudar a
cumprir propósitos divinos". Por isso, fico feliz que você esteja
falando nisso novamente, porque quando olhamos
honestamente, podemos ver, sim, eu provavelmente causo
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muitos dos meus próprios problemas. Mas não estamos dizendo
que isso é verdade em todos os casos, certo.
Hank Smith:

00:39:57

Adoro que o tom do Senhor aqui seja: "Eu te amo, não te
esqueci, e sim, isto vai doer um pouco".

John Bytheway:

00:40:04I

love verso nove. "Meus intestinos estão cheios de compaixão
para com eles". Então não é como: "Estou tão cansado de
vocês", é como: "Vocês estão passando por tudo isso, mas eu
estou cheio de compaixão".

Sherilyn Farnes:

00:40:18Eu

adoro o conceito de... saltar de volta ao verso cinco
brevemente... "Todos aqueles que não vão entrar em castigo,
mas me negam, não podem ser santificados". Isso me fez recuar
e me perguntar, ok, o que significa suportar castigos? Basta
ranger os dentes e, está bem, eu vou passar por isso? Ou isso
significa sem negar Cristo? Significa aceitar a Cristo? Significa
segui-Lo, tomar Seu nome sobre mim? O que significa suportar
o castigo? Sinto que há uma conversa do Presidente Eyring
sobre suportar bem. Não estou colocando meu dedo nisso
agora, mas não é só durar até o fim, mas durar bem, e está
construindo Zion à medida que avançamos.

Hank Smith:

00:40:59Existe esse verso bem na Seção 121, "Se você o suportar bem".

John Bytheway:

00:41:03Direito . Não apenas suportar, mas em 123: "Façamos com alegria
todas as coisas que estão em nosso poder". Eu também tenho
que estar alegre? Ugh.

Sherilyn Farnes:

00:41:18Oh

, você é. Você não é o co-apresentador alegre, certo? Não era
esse o adjetivo de hoje?

Hank Smith:

00:41:21Ele

é o alegre co-apresentador.

John Bytheway:

00:41:23I

sabe. Hank estava apenas me lembrando desse verso quando
disse isso.

Hank Smith:

00:41:26Yeah

, por favor, esteja alegre.

John Bytheway:

00:41:

27Vocês estariam animados hoje?

Hank Smith:

00:41:28 Você deve vê-lo quando ele for genioso. Não é muito divertido.

Sherilyn Farnes:

00:41:31 Quando
eu era mais jovem, uma adolescente, eu costumava
pensar que minha mãe era uma pessoa muito alegre, e eu
pensava, oh, bem, quando você se torna um pai, isso é do céu. É
apenas uma coisa que lhe é
concedida, você não precisa
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tentar ser alegre. E à medida que você envelhece, você percebe,
oh, que ela realmente se esforça para ser alegre. Quero dizer,
acho que ela tem uma disposição naturalmente alegre, mas ela
também se esforça muito para permanecer alegre.
Hank Smith:

00:41:50Direito .

Sherilyn Farnes:

00:41:52 Eu

acho que uma das coisas em que eu estava pensando com D&C
101 é no versículo sete, quando diz: "Eles foram lentos para
ouvir a voz do Senhor seu Deus", e isso me fez perguntar a mim
mesmo, ok, eu sou lento, e o que é lento? Estou julgando essas
pessoas como lentas quando talvez eu seja lento? Fez-me talvez
questionar a mim mesmo.

Sherilyn Farnes:

00:42:11A

poucas referências cruzadas para D&C 101:8. Assim, no
versículo oito, quando se fala de "Eles se sentem depois de
mim", comecei a olhar para alguns outros versos. Isso me fez
pensar em Oséias 5:15, onde diz: "Eles buscam meu rosto em
sua aflição". Eles me buscarão cedo", ou Atos 17:27, "para que
procurem o Senhor, se porventura o sentirem e o encontrarem,
embora ele não esteja longe de cada um de nós". Então Alma
32:6. Penso que esta é a referência cruzada abaixo; "Suas
aflições os tinham verdadeiramente humilhado, e eles estavam
em preparação para ouvir a palavra". Então, estamos dispostos
a ouvir? Estamos abertos a isso?

Sherilyn Farnes:

00:42:49Talvez não se aplique aqui, mas eu estava pensando sobre isso quando
estávamos falando de algo alguns minutos antes, de estarmos
dispostos a ser castigados. Eu tenho uma sobrinha que tem 10
anos, e ela estava decidindo qual time de futebol de clube se
juntaria, e ela escolheu aquele com o treinador que seria mais
duro com ela. Ela disse: "Sim, eu vou com ele porque sei que ele
vai me empurrar, e por isso vou melhorar, e quero melhorar".
Eu amo esse exemplo. Aqui está esta pequena de 10 anos, e ela
diz: "Eu quero melhorar". E vai ser mais difícil, mas eu vou
melhorar". Eu sei que é isso que o Senhor pede. É tudo o que
Ele pede, certo?

Sherilyn Farnes:

00:43:17 Eu

acho que em uma de suas anteriores, você estava conversando
com Steve Harper sobre se arrepender implacavelmente. Só
temos que continuar tentando. Só temos que continuar
tentando. Quando dei aulas para meus alunos, História do
oitavo ano dos EUA, vários anos atrás, dei aulas aqui em Utah, e
havia uma aula com a qual eu tinha alguma dificuldade. Era o
final do dia, era a última aula. Finalmente disse aos meus
alunos: "Olha, temos que mudar alguma coisa". Isto não está
funcionando. Eu me preocupo com você. Há algo que eu gosto
em cada um de vocês".
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Sherilyn Farnes:

00:43:45Imediatamente
, o garoto que era de longe o pior de toda a
classe, sua mão disparou e ele disse: "Sra. Farnes, o que você
gosta em mim"? Eu poderia dizer honestamente: "Eu gosto que
você esteja tentando", porque eu poderia dizer. Ele estaria
trabalhando em alguma coisa e começaria a se divertir, ou a se
distrair. Ele olhava para cima, chamava minha atenção, e não
era aquela sensação de: "Oh, eu fui pego", mas era do tipo: "Oh,
sabe de uma coisa? Você me vê, e sabe que eu posso fazer
melhor. Vou me esforçar um pouco mais para me concentrar".
Eu adoro isso, e tenho pensado nisso desde então. Eu gosto que
você esteja tentando, que o Senhor nos diga isso. "Eu gosto que
você esteja tentando. Tudo bem que você estragou tudo, mas
você está tentando".

Hank Smith:

00:44:16 Uma coisa que eu vou mencionar que ouvi de Alex Baugh, é que eles
não tinham começado o templo. O Senhor lhes ordenara que
começassem o templo, e eles ainda não o tinham feito. Joseph
vai começar o templo em Kirtland eventualmente, mas isso é
uma coisa importante que o Senhor queria fazer, e ele disse:
"Eles estimaram levemente meu conselho".

John Bytheway:

00:44:38 Eu

acho que em podcasts anteriores, Hank, nós já falamos sobre
isso. O Senhor está realmente ansioso para dar-lhes as bênçãos
do templo.

Sherilyn Farnes:

00:44:46

Faz-me pensar, no livro de Mórmon, é em Limhi, onde Ammon
vem e diz: "Ei, estamos aqui". Temos uma mensagem de
entrega. Seus irmãos em Jerusalém ainda estão vivos. Estamos
aqui para ajudá-los", e Lími, o que ele diz ao seu povo? "Muito
bem, vamos ao templo". Encontramo-nos no templo amanhã.
Você vai descobrir como ser entregue. Ainda vai ser difícil.
Espero que ainda haja uma luta eficaz a ser feita, mas encontrese no templo e aprenderemos a ser entregues".

Sherilyn Farnes:

00:45:10 Então temos a parábola de um homem nobre que tem uma mancha
de terra. Ele diz a seus servos: "Certo, quero que você vá aqui e
plante 12 oliveiras. Coloquem guardas, construam uma torre e
depois coloquem um guarda na torre para que minhas oliveiras
fiquem seguras". Então eles começam a construir as fundações
da torre, e começam a dizer entre si, versículo 47: "Qual é a
necessidade que meu Senhor tem desta torre? E consultados
por muito tempo, dizendo entre si: Que necessidade tem meu
Senhor desta torre, visto que este é um tempo de paz? Não
poderia este dinheiro ser dado aos cambistas? Pois não há
necessidade destas coisas". Depois o versículo 50: "Enquanto
estavam em desacordo uns com os outros, eles se tornaram
muito preguiçosos". Não somos nós? Começamos a discutir
sobre coisas pequenas, e nos tornamos preguiçosos no que
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devemos fazer, esse mandamento particular, ou mandamentos
maiores.
Sherilyn Farnes:

00:45:53

Diz: "E eles não obedeceram aos mandamentos de seu Senhor".
É claro, sabemos o que acontece. O inimigo vem de noite,
quebra a sebe, os servos do nobre se levantam, eles se sentem
aflitos, no versículo 50. Eles fogem, o inimigo destrói suas obras
e derruba as oliveiras. O nobre diz ao seu vinhedo: "Por que!
Qual é a causa deste grande mal? Não devíeis ter feito como eu
vos ordenei, e - depois de terdes plantado a vinha, e construído
a sebe ao redor, e posto guardas nas suas paredes - e
construído a torre também, e posto um guarda na torre, e vigiar
a minha vinha, e não ter adormecido, para que o inimigo não
viesse sobre vós? E eis que a sentinela sobre a torre teria visto o
inimigo quando ele ainda estava longe; e então vós podíeis ter
preparado e impedido o inimigo de derrubar a sebe, e salvado
minha vinha das mãos do destruidor".

Sherilyn Farnes:

00:46:36A

poucas seções depois, o Senhor identifica Joseph Smith como o
servo com quem ele fala, e então o convida a fazer exatamente
o que diz o versículo 55. "Ide e reuni os resíduos de meus
servos, e tomai toda a força da minha casa, que são meus
guerreiros, meus jovens e os que são de meia-idade também
entre todos os meus servos que são a força da minha casa,
exceto aqueles que eu designei para ficar". Então, eles vão para
a vinha e resgatam a vinha, e o Senhor diz: "Porque é minha; eu
a comprei com dinheiro".

Hank Smith:

00:47:03

É o Acampamento de Zion, certo?

Sherilyn Farnes:

00:47:06Yes

. Pelo menos essa é a minha interpretação. Acredito que essa é
a interpretação geral de que estão falando do Acampamento de
Sião, ou o que eles chamavam na época, o Acampamento de
Israel.

Hank Smith:

00:47:14 Eu

freqüentemente acho as coisas muito engraçadas, e eu acho
que seria interessante ler isto sendo alguém que estava
envolvido, dizendo: "Oh sim, eu fiz isso. Eu disse mesmo isso". O
Senhor é: "Deixe-me contar-lhe uma história". Já houve estas
pessoas. Isto soa familiar?" E eles disseram: "Bem, nós não
precisamos fazer isso". Creio que houve um momento no Novo
Testamento em que diz, e os fariseus... O que é isso? "Os
fariseus viram que ele falava deles..."

John Bytheway:

00:47:47

"Eles perceberam que Ele falava sobre eles". É como, oh, agora
você está entendendo.

Doutrina e Convênios 98-101 Transcrição Parte 2 Página 22 of 33

Hank Smith:

00:47:53 Ele

pensa: "Espere. Isto soa familiar".

John Bytheway:

00:47:55

"Ele está falando de... Ei, espere um minuto".

Hank Smith:

00:48:01

"Ele está falando de nós". Eu sempre digo aos meus alunos: "Ali
está Bobby, o fariseu, "Acho que ele está falando de nós". Sim,
nós conhecemos Bobby. Nós sabemos". Deve haver este
momento em que os santos estão lendo esta carta dizendo:
"Uh-oh. Esse era eu".

John Bytheway:

00:48:15Na

verdade, há um nome para isso. Ouvi Victor Ludlow falar de
Entrapment Parables...

Hank Smith:

00:48:21Yeah

, uma Parábola de Entrapment.

John Bytheway:

00:48:23...

onde é como, Isaías: "O que mais eu poderia ter feito pelo meu
vinhedo? " "Não sei, não consigo pensar em nada". E depois é
do tipo: "Certo, vocês são os únicos". Então o que é o outro?
Nathan chega a David, certo

Hank Smith:

00:48:40Nathan

, sim. Nathan e David. O Salvador usa Parábolas de
Entrapment. No versículo 52, eu gosto que o Senhor esteja
usando uma parábola aqui, porque é uma: "Eu não vou direito a
você, vou apenas contar esta história aqui e deixá-lo ver da
minha perspectiva". Porque no versículo 52, "Por quê? Por
quê?" Acho que o Senhor também nos diria isso quando
decidíssemos: "Oh, seu caminho, não vou seguir seu caminho".
Ele diria: "Deixe-me contar-lhe uma história sobre um cara que
não deu ouvidos ao seu chefe". E o patrão dizia: "Por quê? Eu
queria o melhor para você".

John Bytheway:

00:49:18I

como 47 e 48, quando eles estão tentando usar seu próprio
raciocínio. "Bem, eu realmente não vejo porque ele precisa
disto. Este é um tempo de paz, não precisamos de uma torre", e
não ver que há um propósito maior que eles não conhecem,
que o nobre tem.

Sherilyn Farnes:

00:49:37

Seria como se as pessoas dissessem: "Por que precisamos vir,
siga-me? Nós vamos à igreja todos os domingos. As pessoas
podem conseguir o suficiente na igreja. Por que precisamos
fazer o ministério? Ensino em casa, ensino visitante, isso é bom
o suficiente para nós. Vamos apenas fazer isso". Depois,
olhando para trás, pós-pandemia, ou quando estamos chegando
ao fim e as coisas estão começando a se abrir de novo e a se
tornar mais normais. Estou tão grato que os profetas e
apóstolos ouviram essa revelação, e não disseram: "É uma
grande idéia". Vamos fazer isso em cinco ou dez anos". Mas
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estamos preparados. Mas sim, eu definitivamente me vejo
nesta parábola. Eu fiz [crosstalk 00:50:07].
John Bytheway:

00:50:09 Pense sobre o que é o Evangelho? O que é o Evangelho restaurado,
como o entendemos? Agora tire o templo. Tire tudo o que
aprendemos no templo, e você pode ver porque o Senhor está
tão ansioso para lhes dar isso, porque é difícil para mim
imaginar o que é o Evangelho Restaurado sem o templo? E o
que acontece lá, e as promessas lá, e não é esse o significado da
torre, eventualmente? Ele lhe disse para construir um templo.

Sherilyn Farnes:

00:50:37 O

Senhor não o interpreta explicitamente, mas esse é o
entendimento geral...

John Bytheway:

00:50:

41Soa mesmo assim.

Sherilyn Farnes:

00:50:41..

. e faz sentido que seja o templo que ele diz: "Precisamos
daquele templo", o qual eu acho que se liga ao que estávamos
falando logo no início deste episódio, 98:16, quando ele diz:
"Renuncie à guerra e proclame a paz, e procure diligentemente
voltar o coração dos filhos para seus pais, o coração dos pais
para os filhos", que ele volta para proclamar a paz, e a paz é
encontrada quando selamos famílias e fazemos convênios no
templo. Portanto, obrigado, aos dois, por amarrá-la de volta ao
templo, que deveria ser.

Hank Smith:

00:51:09Sherilyn
, parece-me que em 57, 58 e 59, o Senhor lhes dá um
pouco de prefiguração sobre o Acampamento de Sião não ser
bem sucedido no que eles pensavam que deveriam fazer.
Porque ele diz: "Vou entrar na terra com um remanescente, um
resíduo", ele diz: "Da minha própria casa", e o servo diz: "Bem,
quando?". E o Senhor diz: "Quando eu entrarei". Agora vá e faça
o que eu lhe pedi". Então, quando o acampamento de Zion
chega ao Missouri, odeio jogar um spoiler, eles na verdade não
resgatam Zion. O Senhor os detém e diz: "Isto é até onde eu
queria que vocês viessem", e parece que há um pouco de
prefiguração lá em 56 a 60.

Sherilyn Farnes:

00:51:53Aha

, talvez sim. Eu não havia pensado nisso nesse sentido.
Definitivamente no versículo 60, ele não promete nenhum
horário específico, porque há, como você aponta. As pessoas
que vão com o Campo de Israel, ou Campo de Sião, estão
prontas para lutar, estão preparadas, e dizem: "Vamos para cá".
Nós vamos recuperá-lo. O governador vai nos ajudar, e nós
vamos ficar aqui por um ano para ajudar os santos a
construírem o Condado de Jackson de volta". O que não
acontece.
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Hank Smith:

00:52:18 Ele

simplesmente joga fora o verso 62. "Depois de muitos dias
todas as coisas foram cumpridas". Não faz ali uma promessa.
Acho que isso é importante ressaltar. Essa é uma parábola
divertida.

Sherilyn Farnes:

00:52:30Yeah

, e eu adoro que você acerte na hora certa. O timing do Senhor
é muitas vezes diferente do nosso timing. Isso me faz pensar na
frase de Elder Holland: "Algumas bênçãos vêm logo, outras
chegam tarde, e outras não vêm até o céu". Mas para aqueles
que guardam o evangelho de Jesus Cristo, eles vêm". As
maneiras do Senhor de fazer as coisas podem ser diferentes das
nossas, mas isso não significa que Ele não vai cumprir todas as
promessas. Pode não estar no modo como pensamos, pode não
estar quando pensamos, mas será cumprido.

Hank Smith:

00:52:56Yeah

, e sei que muitos deles estão desapontados com o resultado do
Acampamento de Sião, mas o Senhor tem um propósito
diferente para ele. Tenho certeza de que falaremos sobre isso
mais tarde.

John Bytheway:

00:53:07 Para aqueles que possam estar, "Espere, o que é o Acampamento de
Sião? O que é?" A idéia de redimir Zion, quando pensamos em
redimir, pensamos no Salvador, o Redentor, mas neste caso,
redimir Zion significava ir buscá-lo de volta, e era isso que eles
esperavam fazer como Acampamento de Zion, ir lutar e levá-lo
de volta.

Hank Smith:

00:53:24 Eles

Sherilyn Farnes:

00:53:28 Obrigado
por esclarecer isso, pois definitivamente a usamos de
forma diferente em nossos dias. Falamos de Sião de maneira
diferente. Não é um lugar, mas é mais a condição dos nossos
corações, uma estaca de Sião.

John Bytheway:

00:53:36 Vou

Hank Smith:

00:53:41Sherilyn
, Seção 101 é bastante longa. Há algum outro versículo
que você gostaria de destacar?

Sherilyn Farnes:

00:53:46Yeah

Sherilyn Farnes:

00:54:03 para os lugares que Ele nomeou. E então 68: "Todavia, como já vos
disse em um mandamento anterior, não vos deixeis reunir à

iam escoltar o povo de volta às suas terras.

redimir meu quintal, sim.

. Havia alguns outros que saltaram para mim. Nos versos 67 a
68, sei que continuo amarrando-o de volta a Partridge, mas eu
estudei mais sua vida. Mas o Senhor diz, no versículo 67,
"Portanto, um mandamento que dou a todas as igrejas", para
continuar a reunir, especificamente...
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pressa nem em fuga; mas que todas as coisas estejam
preparadas diante de vós". E essa foi uma das lutas com Sião.
Muitos santos estavam tão ansiosos para ir a Sião, que a partir
de quando os santos se mudaram para lá pela primeira vez em
julho de 1831, alguns santos vieram quando realmente não
deveriam ter vindo.
Sherilyn Farnes:

00:54:26 E

tanto assim que um ano depois, no verão de junho de 1832
Partridge escreve uma carta aos santos e diz: "Ok, apenas um
lembrete, é assim que devemos chegar a Sião. Você deve
receber uma recomendação de seu Bispo. Você só deve vir se
for convidado e for bem-vindo a vir". Não podemos apoiar toda
a gente, especialmente sem recursos". E assim vejo nisto um
pequeno lembrete, e posso ver Partridge dizendo: "Sim,
obrigado por lembrá-los como é suposto ser". Não faça o que
você não deve fazer.

Hank Smith:

00:54:53Yeah . O Senhor foi específico. Não vá, a menos que tenha sido
chamado para ir, mas alguns acabaram de ir. Eles decidiram que
queriam ir, então eles simplesmente foram. E isso realmente
tornou as coisas difíceis para o Bispo Partridge. Tornou as coisas
difíceis para, para estabelecer Zion, certo? Porque ele não pode
comprar a terra que precisa se estiver alimentando pessoas que
não podem se alimentar.

Sherilyn Farnes:

00:55:15Mm-hmm

Hank Smith:

00:55:17 O que ele vai fazer, certo? O que ele vai fazer quando eles
aparecerem? Apenas, "Bem, eu não posso alimentar-me, você".
Não, ele vai... Isso seria tão frustrante, eu posso... Ser o Bispo
Partridge dizendo... E eu gostei que você tenha dito que ele
disse: "Sim! Isto é o que dissemos há dois anos".

Sherilyn Farnes:

00:55:34

(afirmativo). Sim. Ele vai gastar todo o seu tempo

Imagino que ele possa ter sido... "Foi o que eu lhe disse para
fazer. " Verso 78, onde diz: "Todo homem pode agir de acordo
com a agência moral que lhe dei, para que cada homem possa
ser responsável por seus próprios pecados no dia do
julgamento", certo? Eles estão consagrando propriedade e
compartilhando e ajudando uns aos outros, mas vocês ainda são
responsáveis por suas próprias ações. Vocês são responsáveis
por sua própria administração. E isso me fez pensar no discurso
do Élder Christofferson de outubro de 2014, "Free Forever to
Act For Themselves". "Quando ele cita Henrique V, e fala sobre
a vinda do rei sobre o acampamento. E estão debatendo de
quem é a culpa se o rei vai à guerra e não é uma guerra justa, e
citando e dizendo: "O dever de cada súdito é do rei/mas a alma
de cada súdito é sua própria".
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Sherilyn Farnes:

00:56:19 Que

cada um de nós é responsável por sua própria alma, que tipo de
vínculo volta aos versículos 37 e 38, que diz cuidar da alma e da
vida da alma, o que poderíamos fazer muito tempo a respeito
disso. O que significa cuidar de sua alma, da vida de sua alma? E
então o versículo 38, o que significa em paciência possuir sua
alma, e você terá a vida eterna? Como a paciência se vincula à
posse de suas almas? Mas eu acho que o último, eles
continuaram a importunar para a reparação nos versículos 85 a
95, eles se voltaram para juízes e governadores e presidente. E
no versículo 76 também, eles tentam obter reparação. Eles não
recebem muito, mas continuaram a tentar.

Hank Smith:

00:57:01Oh

, isso seria... Eu não consigo imaginar a frustração disso. Eu levei
as pessoas de volta a esses lugares e descrevi essas histórias, e
as pessoas ficam tão... ainda hoje, ao ouvir a história, você fica
tão frustrado com o sistema legal lá fora no Missouri. Que
alguém pode ser expulso de sua própria propriedade, e
mandado embora, e nunca pagou por essa propriedade, nunca
a recuperou. É que você é expulso dela, e se você voltar a pôr os
pés no condado, vamos machucá-lo, talvez matá-lo. E isto são
os Estados Unidos da América. É tão frustrante. E eles chegam
até o presidente, certo? Eventualmente eles chegam a Martin
van Buren.

John Bytheway:

00:57:49 E

, sim, o famoso: "Sua causa é justa, mas eu não posso fazer nada
por você". Se eu assumisse por você, eu perderia o voto do
Missouri", essa famosa história. Eu amo os versos 32 a 36. Há,
você tem perguntas sobre os dinossauros? Você tem perguntas
sobre a idade da terra? Você tem perguntas sobre como a terra
foi feita? E o Senhor tem todas essas respostas, mas ele não é
muitas vezes um Deus de explicações. E assim eu amo estes
versos, e Hank, você sabe que uma experiência crucial em
minha vida seria falar com os jovens homens e mulheres da
Columbine High School depois daquele tiroteio horrível na
escola. E atirar e virar na cama, e o que no mundo eu digo, e
será que as escrituras realmente têm as respostas, ou não têm?
E eu montei esta conversa, e esta foi a escritura cinco das
"Cinco Escrituras que Ajudarão Você a Passar Quase Tudo". ”

John Bytheway:

00:58:51 E

eu coloquei quase, porque pensei: "O Salvador nos faz passar
por tudo sem um quase, mas estas escrituras ajudam". E este
foi o último, versículo 32. "Eu vos digo, naquele dia, quando vier
o Senhor, Ele revelará todas as coisas". E o que eu sempre
adoro dizer quando vejo a palavra tudo, Hank?

Hank Smith:

00:59:09

"Essa é uma palavra percentual elevada. ”
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John Bytheway:

00:59:10 É

uma alta porcentagem? Vou te contar tudo, certo? E olhe,
pense no que você pode colocar sob este título. Coisas que já
passaram. Isso é arqueologia, isso é antropologia, isso é
astronomia.

Hank Smith:

00:59:25História

John Bytheway:

00:59:25

"Coisas que já passaram. Coisas ocultas, que nenhum homem
conhecia. Coisas da terra pelas quais ela foi feita, e o propósito
no final dela. "Em um dos livros de Stephen Covey, ele fala
sobre Albert Einstein ser perguntado: "Se você pudesse
perguntar alguma coisa a Deus, o que você perguntaria a ele? E
Albert Einstein disse: "Bem, eu lhe perguntaria como ele fez o
universo". E então ele mudou de idéia e disse: "Não, espere. Eu
lhe perguntaria porque ele criou o universo, porque então eu
saberia o sentido da minha vida". E recentemente, descobri que
Stephen Hawking em nossos dias disse que, "a ciência pode um
dia ser capaz de nos dizer como o universo foi criado, mas não
será capaz de nos dizer, por que o universo se preocupa em
existir".

Hank Smith:

01:00:07Yeah

.

John Bytheway:

01:00:08 E

nós temos lindas respostas aqui no evangelho. De qualquer
forma, "Coisas da terra pelas quais ela foi feita, o propósito no
final dela". Coisas mais preciosas, coisas que estão acima, coisas
que estão abaixo". Coisas que estão na terra, e sobre a terra, e
no céu". "E o versículo 36, realmente se colou a mim nessa
circunstância. "Portanto, não temais até a morte, pois neste
mundo, vossa alegria não é plena, mas em mim, vossa alegria é
plena". E assim esses versículos, para quem tem perguntas,
evolução, dinossauros, antropologia, o que quer que seja, diz o
Senhor: "Eu vos direi tudo. Coisas ocultas, que ninguém sabe
neste momento. Eu lhes direi tudo". E é um passo em frente na
fé. É "permanecer no meu pacto". É um tipo de Deus contínuo
de uma pequena seção que eu sempre amei".

Hank Smith:

01:00:59Yeah

. Isso é muito bom. Lembro-me de chamá-lo quando me
pediram para falar na conferência de jovens para aqueles
estudantes que foram para Marjorie Stoneman Douglas, e eu
disse: "Você fez isto. Diga-me o que devo fazer". E você disse:
"Você não vai dormir muito bem". Certo? Você não vai dormir
muito bem quando isto... antes disto.

John Bytheway:

01:01:17Sim

, foi... bem, foi fundamental, porque me ensinou que as
escrituras têm as respostas ou não têm elas? E elas têm. Nós
não sabemos por quê. E assim, ao invés disso, eu me concentrei,
mas o que sabemos com certeza? E essa foi uma delas. Isto é,

, à direita.
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aqui estão algumas coisas que sabemos, de uma fonte onde as
respostas não mudam. Das palavras do Senhor. Por isso, sempre
adorei esses versos. Obrigado por me deixar falar sobre eles por
um minuto.
Hank Smith:

01:01:47 Eu

realmente gosto dessas, que suas perguntas serão respondidas.
Seja paciente, elas receberão resposta.

John Bytheway:

01:01:53Yeah

. Portanto, permaneça em meu convênio. Continue em Deus.

Hank Smith:

01:01:57Sherilyn
, aposto como historiador, há muitas perguntas que
você gostaria de ver respondidas.

Sherilyn Farnes:

01:02:01Definidamente. Definitivamente. Uma coisa em que pensei quando li
aquele versículo, pensei: "Vou descobrir o que aconteceu lá, e
lá, e lá". Sim. E um pouco intelectual, mas muito pessoal. Pois é.
Por que fez isto, ou o que estava acontecendo ali?

John Bytheway:

01:02:16Yeah

, o que foi isso tudo?

Hank Smith:

01:02:18Yeah

, por que isso aconteceu?

John Bytheway:

01:02:20Yeah

. Por que fomos expulsos do Missouri. Ele diz: "Fui bastante
claro sobre isso".

Hank Smith:

01:02:26Yeah

.

John Bytheway:

01:02:26Ainda outros antes de terminarmos aqui?

Sherilyn Farnes:

01:02:30 Eu

acho que uma das coisas, partindo do que você disse, eu
realmente gostei do que você acabou de falar, John. Portanto,
obrigado por isso. Muitas vezes, podemos ouvir histórias do
Senhor ajudando outras pessoas. Será que Deus me ama se esta
coisa terrível acontecesse? Mas realmente, por mais que
ouçamos essas histórias, e por mais que elas possam ajudar,
não significa nada para nós a menos que tenhamos nosso
próprio testemunho. E a menos que sintamos essa certeza e
esse testemunho do Espírito, que Deus ainda está atento a
você, mesmo que essa coisa terrível tenha acontecido, ou coisas
terríveis, coisas múltiplas aconteceram. E que é quando
chegamos a saber por nós mesmos, que eu acho que mesmo
que possamos compartilhar coisas reconfortantes uns com os
outros, e compartilhar as escrituras, e é isso que devemos fazer,
que no final, temos que receber esse testemunho por nós
mesmos. E é aí que podemos encontrar a paz com ela. É aí que
podemos fazer as pazes com as coisas terríveis que estão
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acontecendo no mundo. Com o, o que Elder Renlund lhe
chamou? "Infundindo a injustiça". ”
Hank Smith:

01:03:22Infundando a injustiça. Há uma peça no final da seção que eu acho
interessante onde o Senhor diz: "Você se lembra da história que
contei na Bíblia sobre a mulher que foi ao rei e continuou
orando, e perguntando, e perguntando, e perguntando". E
finalmente, ele diz: "Vou responder à sua oração só para me
livrar de você", certo? Ele disse: "É isso que eu quero que você
faça". Eu quero que você importe os juízes. Quero que você
importe o Governador. Quero que você importe o Presidente".

Hank Smith:

01:03:49 E

então encontrei algo tão fascinante no versículo 92. Ele diz: "Se
nada disto tiver fruto, então virá o desgosto ardente e a raiva
feroz do Senhor". E então o versículo 92: "Rogai, pois, que se
lhes abram os ouvidos aos vossos clamores, para que eu seja
misericordioso para com eles, a fim de que estas coisas não
venham sobre eles". Isso é uma coisa interessante. Essa é uma
versão interessante de oração por seus inimigos, porque você
não quer que o julgamento do Senhor venha sobre eles.
Portanto, reze para que eles o ouçam. Esse é um momento
interessante onde quase o Senhor está dizendo: "Oh, rezem por
eles". Porque o... o que é isso? Os juízos estão chegando, e eles
não vão gostar deles".

John Bytheway:

01:04:36Yeah

. E eu acho que não estou lá. Eu poderia ter sido um, "Não, não,
deixe-os ter, Senhor". Deixe-os realmente, eu quero ver essa
coisa de desagrado quente. Você realmente os deixa ter isso".

Hank Smith:

01:04:47Yeah

. Sim. Ele está dizendo para trabalharem mais e esperar que eles
ouçam, porque se não o fizerem, o desagrado quente virá.

John Bytheway:

01:04:55Joseph

Smith disse: "Vinde a Deus e cansei-o até que ele vos
abençoe". E eu sempre pensei que o juiz dizia: "Para que ela não
me canse pela sua vinda contínua". E Joseph disse: "Sim, cansei
o Senhor até que ele vos abençoe". Continue pedindo".

Hank Smith:

01:05:09

Acho que meus filhos já leram esta parábola. Continue
perguntando até que eles cedam, certo? Venha a Deus, o que
você disse lá, John? Venha a Deus e o cansei.

John Bytheway:

01:05:20 E

o cansei até que ele o abençoe. Das Palavras de Joseph Smith,
página 15.

Hank Smith:

01:05:26Almost-Doctor Sherilyn Farnes. Doutor no próximo ano. É óbvio que
você estudou esta história em profundidade, especialmente
Edward e Lydia Partridge e sua família. E você, obviamente, tem
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um grande amor por estas pessoas. Portanto, acho que nossos
ouvintes adorariam saber, em todas as suas pesquisas, o que
você adora na Restauração? O que você acha de Joseph Smith e
seus contemporâneos?
Sherilyn Farnes:

01:05:59 Essa

é uma ótima pergunta. Penso que o que mais me destaca é o
quanto os primeiros santos eram
humanos, porque ao
entender como eram humanos, isso me ajuda a entender o
quanto eles confiavam no Salvador. Que nós, muitas vezes, os
colocamos em um pedestal, por assim dizer, diz o Élder
Maxwell, e secamos todas as suas lágrimas deles. E dizemos:
"Aqui estão estes Santos que eram perfeitos". E eles não eram
perfeitos. E eles não acordavam todas as manhãs cantando:
"Venham, venham os Santos". "Quando atravessavam a
planície, às vezes acordavam rabugentos. Às vezes ficavam
realmente aborrecidos. Há uma grande história sobre Newel K.
Whitney, quando ele está atravessando a planície, e o guarda
noturno acorda. Eles acordam um cavalheiro e dizem: "Ei,
ouvimos uma mula e ela está engasgando e não conseguimos
encontrá-la. Você pode nos ajudar a encontrá-la?" E eles estão
procurando essa mula sufocante.

Sherilyn Farnes:

01:06:45 E

finalmente eles percebem, oh, que na verdade é o bispo Newel
K. Whitney roncando. Ele parece uma mula asfixiante. E nós
rimos e você pensa, oh, mas o que é a vida real para os santos?
Eu apenas imagino esta Irmã puxando a carroça coberta e
olhando para o lado e ela pensa: "Querida, você estacionou pelo
Newel K. Whitney", ou NK Whitney, como ele era chamado.
"Por que você estacionou junto aos Whitney? Ele vai ressonar a
noite toda, eu realmente preciso dormir. Estive acordada nas
duas últimas noites com o bebê. Preciso dormir". E o marido
disse: "Não posso me mexer agora, eles já viram que nós
estacionamos. Não podemos ir estacionar em outro lugar com
nossa carroça". Esta é a vida real que estes santos estão tendo
que lidar um com o outro. É como estar em uma viagem de
carro durante meses de cada vez, você está em uma vizinhança
próxima com essas pessoas.

Sherilyn Farnes:

01:07:25 E

ainda assim o que eu amo é Eliza Partridge, que diz: "Há tantas
vezes na minha vida que eu sentia que não havia outra
esperança". Mas então ela diz: "Com certeza virá um raio de
luz". Que sempre há luz. Como Edward Partridge. Seu pai disse
que "há luz que irrompe", começando pelos Reformadores e
depois continuando exponencialmente com a Restauração. Que
é porque estas pessoas não eram perfeitas, mas tinham fé, é
disso que eu me consolo. E, especificamente, Joseph Smith os
conduziu. Que Joseph Smith, como alguém disse de Gordon B.
Hinckley: "Ele não era mais que um homem, mas não era menos
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que um profeta". "E que ver o Senhor trabalhar com Joseph e
trabalhar com esses santos, e reconhecer que eles não são
perfeitos, me dá esperança de que o Senhor possa trabalhar
comigo".
Sherilyn Farnes:

01:08:07 Que

talvez tão imperfeito e defeituoso quanto eu, o Senhor pode de
alguma forma me usar de alguma forma para ajudar a construir
este reino. Para ajudar a construir o Sião. Será difícil, certo?
Seremos castigados. Seremos castigados, diz o Senhor, como
Abraão. E há muitas coisas que não entenderemos, mas esse é o
objetivo de caminhar pela fé é que confiamos no Senhor e que
seguimos em frente. Mesmo que não possamos ver o fim desde
o início, mesmo que como éter, ou me desculpe, como o irmão
de Jarede, quando o Senhor diz "Lá te encontrarei", que
faremos os passos que pudermos, e então Ele nos encontra lá.

Hank Smith:

01:08:37Beautiful
hoje.

John Bytheway:

01:08:45Yeah

Hank Smith:

01:08:52Direito .

John Bytheway:

01:08:52 Então,

Sherilyn Farnes:

01:09:03 Obrigada
por me receber. Sinto-me muito abençoada, e elevada,
e edificada por nossa discussão, portanto, obrigada. E eu
também gostei de seus podcasts anteriores. Portanto, obrigado
pelo que ambos estão fazendo, para compartilhar e aumentar a
luz no mundo.

John Bytheway:

01:09:15 Eu

só ouço, principalmente. Eu amo isso.

Hank Smith:

01:09:17Yeah

, eu também. Hoje eu tenho sido tão abençoado. Como disse
John, estas seções significarão... serão apenas diferentes para
mim de agora em diante, por causa de tudo o que você
compartilhou. Queremos agradecer, claro, a Sherilyn Farnes, e
queremos agradecer a todos vocês por nos ouvirem e
permanecerem conosco. Somos gratos por seu apoio. Não
poderíamos fazer isto sem ouvintes, certo John?

John Bytheway:

01:09:40Yeah

.

, absolutamente linda. John. Fomos muito abençoados

. Cada vez que passamos por um destes e acho que o li, e agora
estou vendo as coisas de novas maneiras.

muito obrigado Sherilyn por seu tempo, sua devoção a
este tópico, e por compartilhar conosco algumas de suas coisas
favoritas hoje. Muito obrigada.
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Hank Smith:

01:09:40 Se

ninguém ouvisse, fecharíamos a loja. Portanto, obrigado. E
obrigado por compartilhar com seus amigos e familiares. É claro
que queremos agradecer aos nossos Produtores Executivos, o
maravilhoso Steve e Shannon Sorensen. Temos uma equipe de
produção que faz uma tonelada de trabalho, e queremos
mencioná-los. Lisa Spice, David Perry, Jamie Neilson, Will
Stoughton, Maria Hilton, e Kyle Nelson, obrigado a vocês. Nós
os amamos a todos. E esperamos vê-los na próxima vez no
próximo episódio de followHIM.
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