Hank Smith:

00:01

Welcome to followHIM, a weekly podcast dedicated to helping
individuals and families with their Come, Follow Me study. I am
Hank Smith.

John Bytheway:

00:09

And I'm John Bytheway.

Hank Smith:

00:11

We love to learn.

John Bytheway:

00:11

We love to laugh.

Hank Smith:

00:13

We want to learn and laugh with you.

John Bytheway:

00:15

As together, we followHIM.

Hank Smith:

00:20

Hello my friends, welcome to another episode of followHIM. My
name is Hank Smith, I am your host. I am here with my stunning
co-host, John Bytheway. Hi John.

John Bytheway:

00:33

That reminds me of Star Trek when they set phasers on stun.

Hank Smith:

00:37

We have a lot of listeners out there. I was in Alamo, Nevada the
other day, and Lonnie Walch stopped me and he said, "Thank
you so much for your podcast. I have never missed an episode. I
have not missed a single episode." So Lonnie, and all of you who
are listening, we want to give you a big thank you and we know
you're in for a treat today. So John, we are going to study two
years of Church History today, so we had to get someone who
knew their stuff. Who's with us?

John Bytheway:

01:07

We are so delighted to have Elizabeth Kuehn with us today and
Kuehn is spelled K-U-E-H-N, so Elizabeth taught me how to say
that. I am now keen on how to say that.

Dr. Elizabeth Kuehn:

01:20

Nice.

John Bytheway:

01:20

That's an awesome word. But we're so delighted to have her
here today and it's so fun, every week Hank, to just know how
many folks there are with strong testimonies who know this
stuff. Elizabeth received her bachelor of arts degree in history
from Arizona State University and her master of arts from
Purdue. She entered a doctoral program in history at the
University of California - Irvine and became a PhD candidate
there in 2011 and since 2013 she's worked as a documentary
editor and historian on the Joseph Smith Papers Project based
at the Church History Library in Salt Lake City. She is a co-editor
of several documentary editions of the Joseph Smith Papers
including Documents, Volume 5 and she is currently working on
a financial series.

John Bytheway:

02:15

The last six years of her research has specialized in the Latterday Saint community in Kirtland, and on the financial records of
Joseph Smith. More recently she has worked on controversies in
Nauvoo in 1842, including Joseph Smith's bankruptcy
proceedings and plural marriage. She has worked to bring
greater inclusion of women and representation of their
experiences to the Joseph Smith Papers Project. So Elizabeth,
we're so glad to have you and your perspective and your
expertise here today.

Dr. Elizabeth Kuehn:

02:46

Yeah, glad to be here.

Hank Smith:

02:48

Elizabeth, we are in Sections 111 through 114 of the Doctrine
and Covenants and like we mentioned before, this is two years'
worth of time in just these four sections. So John and I, we're
just going to kind of sit back and let you take over and say,
"Okay, what do we need to know in order to jump into this time
period?"

Dr. Elizabeth Kuehn:

03:08

So I think the natural backdrop is the Kirtland Temple
Dedication and kind of everything that happens after that.
Section 111 takes place in August, but of course between the
temple dedication in March and August, a lot is happening, and
so Joseph really turns his attention to building and expanding
the city of Kirtland as a gathering place for the Saints and as a
stake of Zion. So he expands this view and also takes on a more
kind of temporal role in this kind of active city-building. I think
an important thing for listeners to realize is that Kirtland was a
growing and thriving community in 1836. This is a really
prosperous time for Kirtland and for the United States more
broadly. Sometimes we look at the failure of the Kirtland Bank
and the different crises, the apostasy that happens, and we
want to kind of throw that back on 1836 and say, "Oh, it was
just a dark, difficult time." It became a very dark and difficult

time, but not in 1836. 1836, it's prosperous, the Saints are
ambitious, and they're kind of excited, right, for these
possibilities that Joseph is outlining for a greater city. So I just
kind of want to set the scene that way and make sure that we
keep in mind that '36 is a prosperous time.
Hank Smith:

04:35

Yeah. Wonderful. It seems like sunny days are about to turn into
stormy days.

Dr. Elizabeth Kuehn:

04:42

Yeah, and that's really the context of this kind of shift from '36
to '37. You essentially see an economic bubble burst, kind of
akin to 2008 and the economic crisis that we all probably
remember. 1836, everyone was so excited about the prosperity
that they were doing kind of unwise financial things. They were
overextending their credit, they were taking out more loans
than they probably should have, and the market wasn't able to
sustain that, and so in 1837, you have a devastating financial
crisis that historians call the Panic of 1837. This shuts down
banks, it plummets land values, and it really adds to the
complications of 1837 for the Saints and it's kind of the setting
that we need to keep in mind when we talk about all the crises
and difficulties that accompany 1837.

Hank Smith:

05:33

Okay. That's smart, because I remember 2008 and I remember
having good friends who are bishops saying, “I've never seen
this much welfare,” people coming in saying, “I'm in more really
serious trouble than ever before.” So I'm sure we'll get a chance
to talk about that more.

Dr. Elizabeth Kuehn:

05:50

Of course there are financial realities in connection with the
temple, and the construction costs for the temple had resulted
in thousands of dollars of debt. Joseph and other Church leaders
were aware of this debt, and concerned about it, and we kind of
see that addressed in D&C 111. But again, to kind of set the
scene, I want to emphasize that this wasn't crippling debt. As
it's kind of sometimes been portrayed. Church leaders were
worried, they were working on the problem, but they weren't
desperate. There is sometimes a tendency to see the events of
1836 and 1837 as acts of desperation or recklessness on the
part of the prophet, and I think it's really important for us to
realize that that's not the case.

John Bytheway:

06:34

I think I read somewhere, $13,000 was owed on the temple?

Dr. Elizabeth Kuehn:

06:38

So we don't have exact figures. Building the temple cost
between $20,000 and $30,000.

Hank Smith:

06:44

So that's like, "Wow, okay, this was significant." But you're
saying they're not panicking, right?

Dr. Elizabeth Kuehn:

06:49

Right. They're not reacting out of panic. I think it's a definite
concern, but it's not leading them to make bad choices and
sometimes we have the tendency I think to read, especially the
bank and the Salem trip as these kind of like poor choices in
light of the desperation of debt.

Hank Smith:

07:14

Got it, and you're saying don't look at it that way. They're
exploring options maybe.

Dr. Elizabeth Kuehn:

07:20

Exactly.

John Bytheway:

07:21

Well, I came across in trying to prepare for this the name of
Jonathan Burgess as part of 111. Can you tell us what was going
on there?

Dr. Elizabeth Kuehn:

07:33

So we get this story later that there is a member known as
Burgess, and he's not identified as Jonathan Burgess in the
sources, that he comes to Kirtland with this idea that he has a
location in Salem where there might be hidden money that
Joseph might be able to access. Now there's some problems
with this story, and I would urge us to be a little bit more openminded than the scripture heading might frame it.

Dr. Elizabeth Kuehn:

08:10

So we do have a promissory note that Joseph writes to a
Jonathan Burgess, in the course of the Salem trip. So Jonathan
Burgess is someone that he's talking to, but there is ... We get
this story essentially through Fawn Brodie from Ebenezer
Robinson, and so Ebenezer Robinson kind of on the surface
looks like someone who would be really credible. He worked in
the printing office, was a partner of Don Carlos Smith, and he
writes these reflections later on in the 1880s, where he's clearly
using a journal and an account book. So he does have some
sources from the time, but I question a little bit how much he is
correctly remembering facts from the 1830s. So in 1889 -

Hank Smith:

09:04

50 years.

Dr. Elizabeth Kuehn:

09:04

50 years. Yeah. So this is 50 years and also at this point, he has
kind of left Brigham Young and the Church, he was with the
RLDS Church for a little while, and in the 1880s, he is a member
of David Whitmer's Church of Christ, and so he's very focused
on making Whitmer kind of the focus. So he uses this Salem
narrative to show how Joseph is a fallen prophet by going after

temporal things and how David Whitmer is kind of his rightful
and chosen successor in the Restoration.
Dr. Elizabeth Kuehn:

09:38

So that's kind of the background to this treasure hunting hidden
money aspect of the story, and there might be grains of truth to
it. We know that Joseph did look for ... Was involved with
treasure digging in his earlier years, and I don't want to say that
it's not possible. I just want to kind of show that we should be a
little skeptical about taking Ebenezer Robinson at face value
with everything that he's saying.

John Bytheway:

10:09

Hank, this is why I love having historians on it. This is exactly
why I love it because there are so many different things that
enter into a story. Is it a recollection, is it a fact, is it third
person.

Hank Smith:

10:26

Yeah, in fact, Elizabeth could we stop, just for a second. I want
to ask you about this skill set because it's something that I try as
a teacher to give my students. Being source critical. That doesn't
mean criticizing every source, just being source critical. You can
find a lot of history online these days, you can find what people
say is true history and you as a historian are going, "Well, we
need to learn how to look at sources." Can you give us some
tools that the average member can use when they're looking at
history just in general?

Dr. Elizabeth Kuehn:

10:58

So I think some things to keep in mind, like John was saying,
how direct is the source? Is it thirdhand, is it a firsthand
account? How close to the facts is the person giving you the
information and is there a way to document it? Are there any
kind of supporting sources that can say something like, "Oh hey,
yeah, we can see something else from an entirely different
perspective," that essentially says the same thing.

Dr. Elizabeth Kuehn:

11:23

Another thing to be critical of is if you're getting the exact same
story, people don't tell stories in exactly the same way and so if
it's verbatim, then it's usually a little bit more kind of rehearsed
or remembered and not always an authentic memory as it
were. Sometimes you have to take kind of their intentions into
play. Like with this Ebenezer Robinson thing. He really doesn't
have Joseph's best intentions in telling the story, so that's one
of the kind of red flags for me as a historian to say, "Well what is
his intention and what bias can I identify in these sources?"

Hank Smith:

12:05

If I go online thinking any source is a good source, what's going
to happen to me? I mean what's going to happen to me is I just
dig in, "Well, they have a source, so obviously is it true, right?" I
mean that seems pretty dangerous. I bet you've run into that.

Dr. Elizabeth Kuehn:

12:20

Yeah. It's actually really interesting because other historians can
be guilty of it. One of my favorite examples is with the Kirtland
Bank, a scholar who is completely outside of Mormonism, has
not worked in Church History, took at face value Warren
Parrish's editorial ranting about how Joseph was a tyrant and
had ruined everything and it was just like, "Gosh. Look at this
Joseph Smith guy." Because he took at face value the words of a
dissenter who had every intention of painting Joseph in a
negative light.

Hank Smith:

12:52

Right, and he took that, that's truth. I think any time you can
help us not just with our sections but also a skill set, please do
so today.

Dr. Elizabeth Kuehn:

13:02

Well and history's ever changing, and one of my kind of favorite
examples of that is that those changes can sometimes take ...
Add problems as well, right? So in the instance of this 111
Revelation, August 6 revelation, the 1940 Doctrine and
Covenants heading for this section is much more streamlined
and just says, "Joseph went on a trip and here's what happened
in Salem." It doesn't set at all the context of this hidden money
story. It's later historians, largely using Fawn Brodie, that
introduce that story, taking it again at face value.

John Bytheway:

13:43

Yeah, you bring up the name Fawn Brodie and I think she's the
one who wrote the book No Man Knows My History,
antagonistic to Joseph Smith, but yeah, tell us where Fawn
Brodie is coming from in all of this.

Dr. Elizabeth Kuehn:

13:55

So she's antagonistic but I think it's also important to remember
that she was kept out of the archives. She couldn't get into the
actual sources, especially ones like the Joseph Smith Papers are
making available, and so she's using outside sources like this
Ebenezer Robinson source, like a lot of kind of the rumors and
secondary sources, to create a narrative and historians today
are very skeptical of that narrative because of the sources that
she was using.

Hank Smith:

14:25

Okay, and that's important.

John Bytheway:

14:27

Yeah, I'm looking at the heading and it says, “Revelation,” as
we've seen so many other headings, “Given to the prophet at
…” ..." Is it Kirtland? Is it Nauvoo? No. Is it Jackson? No. It's
Salem, Massachusetts? How does this happen?

Dr. Elizabeth Kuehn:

14:41

Yeah, so this is definitely a departure for Joseph, right? So they
leave on the trip on 29 July, but a few days beforehand, he had

written letters to William W. Phelps and other church leaders in
Clay County about the situation of the Saints there. The Saints
had been forced out of Clay County, much like they had been in
Jackson County. It was playing out very similarly all over again,
and so you can tell the redemption of Zion is on his mind, and
it's a concern and yet he goes to the Eastern United States, and
that's kind of a puzzle. We don't exactly know what his
intentions for the trip are, so it's a group of four that go on the
trip, Joseph, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, and his brother
Hyrum Smith. One of the possible intentions had been a
prophesied second Camp of Israel expedition in September.
Dr. Elizabeth Kuehn:

15:42

So it might have already been planned to kind of do this, this
effort to raise money and men who would go on the expedition,
and of course that kind of gets shelved when they find out that
the Saints are forced out of Clay County now. But it's possible
that they were following in on the intention to go anyway and
they kind of take a wandering trip, by boat and train and they're
proselytizing along the way, they stop in New York for several
days, tour the financial district, there had been a fire there a
year before. They stop in Boston and visit several historic sites,
and then they come to Salem and it's in Salem that Joseph gets
the revelation that we now know as D&C 111.

Hank Smith:

16:27

I find that interesting that Joseph Smith is stopping at historic
sites because every historic site I go to has to do with Joseph
Smith.

Dr. Elizabeth Kuehn:

16:34

So if we look at the verses, the first several verses, I think it's
powerful to keep in mind the reassurance that the Lord is giving
them, that church leaders will be able to address these two
weighty concerns, the redemption of Zion and the repayment of
their debts, and as I mentioned, the redemption of Zion was
kind of in flux. The members had been kicked out of Clay
County. They didn't really know how they were going to address
that situation and so I imagine that's very much on Joseph's
mind and in this revelation we see the reassurance, like things
will work out, Zion will be redeemed.

Hank Smith:

17:14

Okay. Yeah, because we had been driven from Jackson County
into Clay County, hoping to get back in, and now we have to
leave Clay County and go even further north in Missouri, further
away from Jackson County, and that's got to be a little
frustrating, saying we're going in the opposite direction we
want to go.

Dr. Elizabeth Kuehn:

17:29

Exactly, and then in terms of the debt, the temple was this large
and beautiful building, but it was expensive to construct, and

the Saints had sacrificed a great deal to complete it. But they
hadn't been able to provide for all the costs, and so there were
significant debts that went into completing the building, and I
don't ... I'm not sure that many listeners would understand why
Joseph and other Church leaders would go into such debt. I
think sometimes the current church emphasis on self-sufficiency
and staying out of debt is so kind of present in our minds that
we do a disservice to Joseph and the early Saints and kind of
read this fear of debt into the past and be critical of Joseph
Smith and others who really have no other options. He had few
resources and to do what the Lord directed meant that debt
was necessary.
Hank Smith:

18:30

Yeah. I think this is another important skill, Elizabeth, wouldn't
you say, is not taking our 2021 knowledge, views, doctrine,
everything we know -

John Bytheway:

18:39

Our social morays, everything.

Hank Smith:

18:41

Yeah, and placing it in the 1830s.

John Bytheway:

18:45

That's not fair. These people aren't here to defend themselves.

Dr. Elizabeth Kuehn:

18:49

Right, and it's a very different world.

Hank Smith:

18:51

Yeah, I just think life's al to easier when I just assume, "Hey,
were doing the best they could and they were very new at all of
this and in this case here's Joseph being told, "Build a temple.""
He's never done it before, nobody else has, we need an
architect, should we make it out of logs, I don't think so. All of
this stuff we've talked about, and they were kind of going ...
Making this up as they went along but he wanted to keep the
commandments. I think that's the part that I just want ... The
Lord told us to do this, and you remember Hank in those
sections, like 94 through 97, it's just so obvious the Lord was
really anxious to give them the temple blessings but they hadn't
finished it yet. So they finally have ... Okay, now they've got a
debt, but the Lord will help us with that too, it sounds like. I like
these verses 5 and 6, "Concern not yourselves." In fact,
Elizabeth, you said a phrase that I remember Sheri Dew saying
once, "If you are to be around President Hinckley a lot, you
would hear this phrase over and over again. You would hear
him say things will work out."

Dr. Elizabeth Kuehn:

20:00

And to me, that's kind of the takeaway and the hallmark of D&C
111 is the reassurance. I find it very interesting that the
revelation doesn't tell them how this is going to be

accomplished. It doesn't lay out step by step what they should
do. It just gives them the reassurance that it will happen.
Hank Smith:

20:19

It's going to work out, and I like ... Me personally, Elizabeth,
jumping into Verse 1, I love the Lord's attitude here is -

John Bytheway:

20:26

[inaudible 00:20:26]

Hank Smith:

20:26

I'm not displeased with this trip, notwithstanding your follies.
Okay.

Dr. Elizabeth Kuehn:

20:33

Maybe your motivations weren't quite -

Hank Smith:

20:34

Probably not the best idea.

Dr. Elizabeth Kuehn:

20:35

Yeah.

John Bytheway:

20:37

Yeah. It's like I'm not mad at you, I'm not displeased. I felt like ...
The Lord is doing a facepalm here, "Well, okay, no I'm not
displeased, you've got some follies," and then gives them some
ideas of some of the positives.

Hank Smith:

20:53

To me that sounds like a parent. I think I've said almost the
exact same thing before.

John Bytheway:

20:58

Yeah, you can do that if you want.

Hank Smith:

20:59

Like, "Okay. What did you do? Alright. Okay. Let's work this out.
Let's work this out." Very patient, very understanding. Elizabeth,
tell us what you think of Verse 1 and just walk us through this.

Dr. Elizabeth Kuehn:

21:15

I think verse 1 plays into us not knowing the motivations for this
trip and it's just kind of a historical silence. Later on, verses
indicate that they're looking for something in Salem, but we just
honestly don't know what it is and there could be some truth to
this Ebenezer Robinson kind of search for money. I also think
that we should kind of be broadly minded here. Joseph's doing a
lot. He's just acquired the Egyptian mummies, he's learning
Hebrew, he's very interested in ancient things and artifacts and
manuscripts and I just think that the way that Ebenezer
Robinson framed it is in terms of money and treasure which I
think he pulls from the second verse and is using it to kind of
shape an interpretation that could be negative when I think
what the Lord is saying in the second verse is coming to this city,
I will make this a really good thing for you. There's so much that
the city can provide Zion that ... Kind of like you used that

parent analogy, like not only will I run with this, but we will
make this a really good thing for you and for Zion.
Hank Smith:

22:33

That's great, even with some follies involved, I can make it a
good thing.

Dr. Elizabeth Kuehn:

22:40

Right, shortcomings, and I think that that's an important thing
to remember. Joseph never held himself up as perfect. He tells
the Saints many times, "I'm not perfect. Don't expect perfection
of me or I'll expect it of you." He was aware of his shortcomings
and I think he largely owned up to them.

John Bytheway:

22:59

Yeah, and I mean, in fact he puts them in the Doctrine and
Covenants. How many sections have we seen the Lord saying, "I
know he has sins. I know he has problems. Let me deal with
them." If he wants to be seen as perfect, don't let these get
published. Keep these ones out of there.

Hank Smith:

23:15

I love how authentic that is. I think I would be suspect if he put
himself out there as perfect in all these sections. The fact that
he has to be forgiven over and over again makes him a lot more
relatable to folks like me I think, that the Lord can use whoever
he's got to do what he needs to do.

John Bytheway:

23:36

When the Lord says I have much treasure in this city to help
Zion, my guess, automatically, and you can correct me here
Elizabeth is he's not talking about money, he's talking about
souls, people. Am I right about that?

Dr. Elizabeth Kuehn:

23:50

Yes, I think you are. It's not borne out in the 1836 context, but
in 1841, Erastus Snow was essentially handed this revelation as
a missionary and told him, "Go fulfill this. Go gather Saints to
Zion." There's not even a branch in the city at that point and
poor Erastus Snow, his companion Benjamin Winchester kind of
leaves him, he's trying, he's trying so hard, all of his reactions
are negative. It takes him five months to finally start getting
converts and he writes in his journal that if he didn't have this
revelation, he doesn't know if he would have stuck around for
all those months without success, thinking that he would
eventually be able to form a branch and actually gather 75
people to Nauvoo when he comes back in 1843.

Hank Smith:

24:40

Wow. And that is treasure.

John Bytheway:

24:43

Yeah, this idea of treasure being people makes sense to me. I'm
using ancient paper scriptures and there's room, right after the
Romans 1:13 reference on Footnote 2A, for me to write Exodus

19:5, and I know that Hank spends a lot of time in Exodus, he
loves that book.
Hank Smith:

25:03

I do. Yes.

John Bytheway:

25:04

But this verse specifically refers to people as treasure, it says,
"Now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my
covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all
people." I think I've heard that called [inaudible 00:25:19], I
think I heard [inaudible 00:25:21] that we've had before talk
about peculiar treasure that his people were, and so I love the
idea that the people could be the treasure that this is referring
to.

Dr. Elizabeth Kuehn:

25:33

Right, and I think that ... That seems a more likely interpretation
to me than just reading it in kind of a literal sense as money.

John Bytheway:

25:45

Especially if it's the Lord talking. It's not mortals talking, it's the
Lord talking by his definition of treasure.

Hank Smith:

25:52

And it does, "I will gather out in my due time." So you're talking,
"Well, the Lord's due time is five years later, 1841, with Erastus
Snow going to Salem and baptizing so many." It's almost as if
the Lord knows everything. I am just really impressed with him.

John Bytheway:

26:11

They called it the Salem Treasure Branch is what they ended up
calling -

Hank Smith:

26:14

They should. Your treasure is here.

Dr. Elizabeth Kuehn:

26:18

So Verses 3 and 4 give the four men that have been on this trip
additional instructions about what they're supposed to be doing
in Salem.

Hank Smith:

26:26

Elizabeth, we haven't mentioned this. This is kind of like an allstar team here. Joseph, Sidney, Hyrum and Oliver. Like this is a
group of friends going on a historical trip. Like this is a ... These
guys have known each other a long time. When you're talking
about how long have people been in the Church, three of the
four have been in since the beginning. Really, right? Then Sidney
came along very early.

Dr. Elizabeth Kuehn:

26:49

Right, and we know that one of the reasons that Oliver Cowdery
is going on this trip is for his health. He wants to take the waters
in on the kind of coast, that kind of older belief of kind of
relaxing, especially warm water, helping your health, and Sidney
Rigdon it turns out is kind of the most prominent preacher over

the course of this trip. We don't see Joseph preaching that
much but Sidney is kind of giving, kind of directing the services
that they do hold.
Hank Smith:

27:23

Wow, that's pretty cool, and he was good at it.

Dr. Elizabeth Kuehn:

27:26

Yeah, he was a phenomenal preacher.

Hank Smith:

27:28

He had the gift.

Dr. Elizabeth Kuehn:

27:29

So the revelation further instructs them to essentially meet
people, to learn about the area, learn about its history, learn
about its ancient inhabitants. I think it's really important to keep
in mind that that's exactly what they had been doing and what
they continue to do. So they were preaching, they were
proselytizing, they were meeting people and they were touring
all these kinds of famous areas in kind of Salem in the Boston
area, going to museums, historic places. Some of these are the
famous East India Marine Society Museum which is actually still
there and you can tour and there are all these locations around
Salem that are related to the witchcraft trials. Oliver Cowdery in
particular, in letters that are printed in The Messenger and
Advocate, the Kirtland newspaper, [inaudible 00:28:14] kind of
effusive about Gallows Hill and kind of freedom of religion,
religious freedom, and how the Salem witch trials are kind of
one of the lessons about that. They also go to Charlestown,
where an Ursuline Convent had been destroyed years earlier
because of essentially public suspicion and anti-Catholic
sentiment. There were all these kinds of rumors about the
Catholic convent there and so they're seeing this as kind of in
the vein of religious liberty and religious freedom. They also go
to the Bunker Hill Monument, which was only partially
constructed at that point.

Hank Smith:

28:54

Oh my goodness, it's partially constructed. My brother-in-law
Derek Booth took me there, we ran up to the very top. I felt like
I conquered Bunker Hill. I didn't know Joseph Smith went there.
That's fantastic.

John Bytheway:

29:09

You know what I love about hearing this is they had been
counseled in earlier sections to learn about countries and
kingdoms and the perplexities of the ... I mean they have been
counseled to learn everything they could, in what Section 88,
and what's the other one? And here they are doing it there.
Love it.

Hank Smith:

29:27

Yeah. That's fantastic. I did not know all this. Elizabeth, this is
great.

Dr. Elizabeth Kuehn:

29:31

So this is just kind of ... I feel like it's kind of a corrective to some
of that kind of Ebenezer Robinson viewing this revelation in kind
of a negative light. Like they've made a mistake, and the Lord is
somehow kind of punishing that. Maybe there weren't the
greatest of motivations and maybe there were some issues of
money or finance that were incorporated with this. But I think
there's a lot around that. There's more going on.

Hank Smith:

30:00

Yeah. I really like that. We won't bring my wife on the podcast
but I have made a few not great financial decisions before in my
life, and that was not my entire life. When I made that decision,
it wasn't like that's all my focus was, and I think you're trying to
put it in its proper perspective. Maybe they were up there for
this money that was hidden. But that wasn't them. That's not
their entirety, that's all they're talking about and focused on
and I can see how we can slip into that narrative if we're not
careful.

Dr. Elizabeth Kuehn:

30:30

Right, and then kind of looking at verse 5 and the debt, kind of
the reassurance of repayment there, I think something we tend
to overlook in connection to kind of the emphasis that's placed
on the Church debts in Kirtland is that the Church and its
leaders were in debt from 1830 on. There was never a time in
Joseph Smith's leadership of the Church when he was not in
debt, when the Church wasn't in debt, and I think it's important
to realize that this isn't out of any misguided speculation or
excessive spending. It's just the sheer necessity and
circumstances that they're in. They have to provide for the poor
and impoverished among the Latter-day Saints. They're
overcoming expulsions of the Saints from first Jackson County,
then Clay County, then trying to buy land in Caldwell County,
building communities from essentially nothing, and that
required substantial resources. Which led to them purchasing
land and goods on credit and working to repay those loans. It's
essentially how growth was funded in the 19th century. In order
to start something, create something, a farm, a business, a
building, you went into debt and hoped to be prosperous
enough that you could repay the debts that you've taken out,
and they really have few significant assets and I think it's a
testament to their faith that they dedicated what they had to
the work of the Lord.

Hank Smith:

31:54

Wow. Very well said, Elizabeth. That really shifts the narrative
on the Church's debt for me personally.

Dr. Elizabeth Kuehn:

32:02

Yeah.

John Bytheway:

32:02

I feel like ... I think that you guys are too young to remember
the movie The Windows of Heaven about Lorenzo Snow going
to St. George. You're a St. George guy, Hank.

Hank Smith:

32:14

Yeah. I thought you were going to say we were too young to
remember when Lorenzo Snow was president.

John Bytheway:

32:19

You're too young to remember Lorenzo Snow -

Hank Smith:

32:19

Like you were.

John Bytheway:

32:21

We were friends, right. And I think I remember kind of a
postscript of the movie is that he goes down there, there's a
drought in St. George and he preaches tithing and since that
time, the Church had not been in debt but that's ... So if that's
historically right, that's long after they're in Utah.

Dr. Elizabeth Kuehn:

32:41

It takes a long time for the Church to be truly financially solvent.

Hank Smith:

32:46

So Elizabeth, did you cover what you wanted on the debt there?
Or did you have some more?

Dr. Elizabeth Kuehn:

32:52

That was the heart of it. I've got just a tiny bit more.

Hank Smith:

32:55

Okay, yeah, please do. Because I think this is something, this
skill of not only just with debt, of saying, "Look, this is how debt
is today, I can't believe they would do that then." We need to fix
that and I think you're the person to do it. So I think this is
really, really good.

Dr. Elizabeth Kuehn:

33:15

Well I've been working with Joseph's finances for about eight
years now, so ... So I think it's also important to realize that the
debts mentioned in D&C 111 in connection with the temple
were not even Joseph Smith's personal debts. The bulk of the
Church's debt, the thousands of dollars spent in building and
completing the Kirtland Temple, weighed primarily on the
shoulders of the Temple Building Committee, which was
composed of Hyrum Smith, Jared Carter, and Reynolds Cahoon.
So Joseph wasn't even personally on the line for these debts,
but he really cared about repaying them and in a huge
testament to me of who he was as both a person and a prophet,
he will eventually take these on as his personal debts and this
will send him into bankruptcy.

Hank Smith:

34:03

Wow. Good point, and I think that ... As I was reading this
earlier today, I thought he wasn't hoping to find money so that
he could have a lavish lifestyle or something. Whatever lavish
means in 1836, you know, have a nicer covered wagon or a
nicer coach or stagecoach, but his motive was to pay the
Church's debt. Is that fair?

Dr. Elizabeth Kuehn:

34:28

Absolutely. We very rarely see Joseph kind of acting solely on
his own benefit and his debts are so intertwined with the
Church's that it's really hard to separate the two. Because when
he has resources, those are going either ... Essentially to his
family and their needs, or to the Church's needs, and that is true
in Nauvoo as well.

John Bytheway:

34:51

Wow. Wow.

Hank Smith:

34:51

Yeah, and that's coming from Elizabeth, who I don't know who
else would know more about his finances than you, eight years.
I mean that's coming from a historian that knows his finances. I
love that.

John Bytheway:

35:06

Yeah. I don't want Elizabeth to spend eight years going through
my financial ... She might be like, "You just kept 7-Eleven in
business. That's all you did." I think it would be misapplication
for us to take verse 5 and say, "Hey look, debt's okay. I can go
into debt because the Lord's going to give me power to pay
them." I think that would be a misapplication of scripture,
where you're saying, "Look, the Lord is okay with debt."
Because we have how many statements today from General
Authorities about debt?

Hank Smith:

35:43

Go to Section 19, pay the debt you've contracted with the print
or release yourself from bondage, right? So this is concern not
... To me it's like don't worry about it, the opposite of worry is
faith. I'm going to help you with that, that's what I'm seeing
there. I'm on your side here and I'm going to be here and help
you with that.

John Bytheway:

36:04

And the debts they've incurred Elizabeth is telling us, they're
not foolish debts because they wanted a new boat or they
wanted the latest car. I think the Lord might say ... If that was
the case, he might be like, "Yeah, you need to concern yourself
with that debt because you have not been smart."

Dr. Elizabeth Kuehn:

36:18

It goes back to what I was saying earlier about reassurance.
They had gone into debt for good reasons, to build the temple
as the Lord had directed.

Hank Smith:

36:26

Build the temple.

Dr. Elizabeth Kuehn:

36:26

And this was kind of the consequences of that, and the Lord's
saying, "We'll work it out. We'll figure it out."

John Bytheway:

36:32

Maybe this is overstating it, but there were people living in
lean-tos who were building the temple, right?

Dr. Elizabeth Kuehn:

36:38

Absolutely. No, that's definitely true. You’ve got these kind of
partially constructed homes, people living in essentially wagons,
that are doing everything they can, but they have such little
means that they can't give money they don't have.

Hank Smith:

36:55

In verse 6, you already told us, this is the idea that they're
worried about what's happening in Missouri, right?

Dr. Elizabeth Kuehn:

37:01

Right. So the Saints had been ... Had essentially agreed to leave
Clay County. There were again threats of mob violence as their
Missouri neighbors didn't want them there and tensions were
high and William W. Phelps, Edward Partridge, they're seeing it
play out very similarly to what had happened in Jackson County,
and this time, they essentially say, "Okay, we'll move on," and
agree to the demands of the Clay County citizens.

Hank Smith:

37:35

Yeah, and their lawyer, Alexander Doniphan helps them get a
place of their own, right? Further north.

Dr. Elizabeth Kuehn:

37:42

Right, and this is the founding of Caldwell County and Far West,
and the Saints moving to Far West and trying to establish a
settlement there. So when we talk about these later verses, it
kind of I think helps us understand that they are looking for
some place. Like they are in Salem for a reason, unfortunately
we just don't have existing sources that tell us what that reason
is, and I do find it interesting that he says that essentially by the
spirit they'll know it. Which is interesting, especially if we
overlay that with this kind of ... If we do go with the Ebenezer
Robinson story and the place they're looking for is this kind of
deserted house that Jonathan Burgess allegedly tells them
about. Apparently the Lord isn't actually displeased with that.
Or it's that there's direction to do something else, to look for
something else. In a letter that Joseph writes to Emma in this
same period, he talks about trying to get access to a place to a
house and essentially they aren't able to, and that's kind of one
of the questionable departures in the Ebenezer Robinson story
because in his telling, Burgess isn't actually able to show them
the location that he alleged he knew. But yet according to
Robinson they're able to find it but there's no money there and

they were chasing after false leads and go back to [inaudible
00:39:17].
Dr. Elizabeth Kuehn:

39:19

Not only should we again be skeptical of the Ebenezer Robinson
narrative here, but kind of with that broader lens of were they
actually searching for a location, like an actual building, a house
that they were supposed to rent for the church in some regard.
Or that would have something in it. We just don't know.

Hank Smith:

39:37

I like this Elizabeth. You're saying the narrative that we've kind
of gone with for Section 111 needs to be looked at again and
said, "Listen. There could be a lot of other things happening
here than the one we've put forward from a source that's pretty
dubious for many reasons."

John Bytheway:

39:57

Yeah, we don't know his motives. It's like, "Ramses, tell us all
about Moses."

Hank Smith:

40:02

Yeah.

John Bytheway:

40:02

You got to consider what angle he's coming from.

Dr. Elizabeth Kuehn:

40:08

And Robinson has other accounts that we do trust as historians
that are valid. So I don't want to just kind of like smear him. He
is a valuable resource for historians and I'd say even those that
are very questionable, like for example John C. Bennett. We can
still learn a lot by what even essentially anti-Mormon sources
are telling us. But you have to kind of read between the lines
and like we were talking about be skeptical of the source, kind
of realize the bias, realize where it's coming from. And there's
just a lot of ... Distinct lack of contemporary sources for this
period. Like we don't have a Joseph Smith journal.
Unfortunately we don't even have like Oliver Cowdery keeping
record. We have a few letters that Oliver Cowdery is writing
over the trip, talking about going to Gallows Hill and going to
these sites, but he's not saying here's our intention, here's what
we're hoping to succeed in doing. We don't get that subtext, we
just get kind of events.

Hank Smith:

41:06

We all have to infer things. Yeah.

John Bytheway:

41:07

Yeah.

Dr. Elizabeth Kuehn:

41:08

There's a lot of inference and I just ... I think when Ebenezer
Robinson is our only source for that, there just needs to be a
little bit more skepticism.

Hank Smith:

41:17

I heard you say something earlier, you said historical silence,
and I think you as a historian are probably comfortable with
historical silence. It happens. I think those of us who aren't are
saying, "Well, nature abhors a vacuum. If I don't know, then fill
it in for me, fill it in with some sort of -"

John Bytheway:

41:34

Make something up.

Hank Smith:

41:35

Yeah, with some sort of knowledge. But as a historian, do you
get comfortable with historical silence? That you're just not
going to know some things.

Dr. Elizabeth Kuehn:

41:43

I think you do have to get to that point. I will say in kind of the
years when I was actively working on researching D&C 111 for
the Joseph Smith papers, I found the silence very difficult and
very frustrating because you're essentially saying, "I don't trust
Robinson anymore, but I don't have anything to replace it with."
Which is a very unsatisfying model, right? When you're like I
doubt the only source we do have and I don't know what to tell
you. So I think the silence is important but it's still a challenge.

Hank Smith:

42:18

Yeah. So everyone out there needs to keep a journal. If there's
any lesson, if you're going to take a trip, make sure you tell us
why you went on that trip.

John Bytheway:

42:30

Hank, I think you probably are like this too, but I find myself so
many times in my teaching, if there's a question, "Well, I'll say
one school of thought is this, and another school of thought is
this."

Dr. Elizabeth Kuehn:

42:44

They don't give us that much information, right? I mentioned
the letter that Joseph writes from Salem to Emma. We have
that. We have a single promissory note to Jonathan Burgess
that we don't know what it's for. We know it was paid. That's
about it, and we have these letters that Oliver Cowdery is
writing. So yeah, there's just scant sources.

John Bytheway:

43:04

The very last verse of this, I don't want to overstate this, but I
don't ... This was one of the most important verses to me in my
life was Verse 11. "Be as wise as serpents and yet without sin,"
not that part, but this. “I will order all things for your good.” I
have an unconventional story of how I met my wife. All of us
have our own story. It's dangerous to say if it happened that
way for you it should happen that way for me. I came to trust
that verse and have shared it with a lot of young adults as well,
that the Lord is saying I will order things. Your attempts have
failed, and I will judge when you are able to receive them. That

gave me a tremendous amount of comfort, that I could trust
God and that he would order things because I wasn't good at it
and that he would judge when I was able to receive them, in his
judgment when I was able.
John Bytheway:

44:03

And the day that, and Hank, you know Kim. I just felt like the
day that we got married that I just keep feeling like the Lord was
saying, "I told you. I told you." And it was verifying for me verse
11. "I will take care of it."

Hank Smith:

44:18

That's wonderful.

John Bytheway:

44:18

So that's been a very important verse for me and I hope it gives
people comfort, especially when we talk about ... You've heard
this phrase a lot, part of trusting God is trusting his timing, and
that is one of those verses right there.

Hank Smith:

44:31

Yeah, that's awesome John, and for those of you who don't
know, John was actually doing well as a single person. Every girl
he dated went on a mission and so he was really helping the
church at that point.

John Bytheway:

44:40

No, that's what I tell people. Something about looking at my
face made girls want to go on a mission and I could give you
their names and their missions but I'm not that bitter but I'm
close. No but anyway that -

Hank Smith:

44:54

I think you did a lot of great work then, but no John, you're
right, that is a wonderful verse. It is.

John Bytheway:

44:58

Very, beautiful, helpful verse. Again as we said, as Elizabeth
pointed out in verses 5 and 6, I've got this. The Lord is saying,
"I've got this, and don't be overly worried. Concern not
yourselves." So I love 111:11. I tell my single adult students all
the time, 11111. Go read that one. 11111, right? Easy to
remember.

Dr. Elizabeth Kuehn:

45:25

Well I also love the clause that's at the end there, that it shall be
as fast as you're able to receive it. Like the Lord is not holding
back. We just have to have faith and trust.

Hank Smith:

45:36

Yeah. How open are you to this? I remember ... Someone told
us that Joseph Smith said, Elizabeth, you'll know this quote, he
said, "I want to give you more. I want to give the Saints more.
But every time I introduce something new, they fly to pieces. So
I can't. So as fast as you're able to receive it, I'll give it to you."

John Bytheway:

45:54

And we may have a different idea of what we're able to receive.
That's what I like here.

Dr. Elizabeth Kuehn:

45:58

Absolutely.

John Bytheway:

45:59

He's the one who judges if we're able to receive it or not and
that's part of trusting is timing and his judgment of us. So I put
in my, I've underlined, [inaudible 00:46:10] able in God's
judgment. He's the one who judges when we're able and he
loves this. We can trust him, so to me it's a ... Can't overstate
how important that verse has been to me in my life.

Hank Smith:

46:21

Yeah, and a good teacher knows where the next little step
needs to be, right? Instead of I'm going to give you all of this
right now and overwhelm you, I'll give you a little bit at a time
and I feel like the Lord is a great teacher here. We'll do it.

John Bytheway:

46:38

Yeah, and that's an application of that verse, a personal
application. That's what we're supposed to do with the scripture
sometimes is how can I apply this to my own life, so ...

Hank Smith:

46:48

Beautiful.

Hank Smith:

46:51

Please join us for Part Two of this podcast.

John Bytheway:

00:00:03

Bem-vindo à Parte II do podcast desta semana.

Hank Smith:

00:00:08

Eu o conheço tanto aqui, que poderíamos demorar horas. Mas
dê-nos sua melhor chance no que acontece entre 111 e 112.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:00:17

Certo. Então, é cerca de um ano e é um ano movimentado para
José e os Santos. Então eles voltam para Kirtland em setembro e
começam a fazer planos. Parece ser influenciado pela viagem e
pelo que eles viram, e uma grande parte disto são
empreendimentos comerciais. Por isso, quase em parte, o
Senhor confiou neles para que pensassem: "Certo, eu lhes disse
para resolverem esta questão do pagamento da dívida. Agora
explorem algumas opções". E isso parece ser o que eles estão
fazendo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:00:47

Joseph, em parceria com Sidney Rigdon, e possivelmente Oliver
Cowdery, é um pouco obscuro nas fontes, eles iniciam uma loja
em Chester, Ohio, que fica apenas um pouco ao sul de Kirtland.
Joseph também compra uma quantidade significativa de terra
na área de Kirtland, mais de 400 acres. E isto é sem precedentes
para ele. Outros haviam comprado terras, haviam ocupado
terras. Isto é realmente quando o vemos realmente investindo
em terras.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:01:13

E algumas destas terras provavelmente seriam usadas para os
membros da igreja recém-chegados que estão se reunindo em
Kirtland. Há um enorme boom populacional entre 1835 e 1837
em termos de membros que estão chegando a Kirtland, se
reunindo em Kirtland. Mas a terra também serviu
provavelmente como segurança para o banco que Joseph Smith
e os santos começariam no outono de 1836.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:01:36

E eu poderia literalmente falar por horas sobre o Kirtland Safety
Society Bank, mas não acho que ninguém acharia isso

agradável. Portanto, vou tentar resumir algumas coisas
essenciais.
Hank Smith:

00:01:46

Acho que eu realmente adoraria isso, mas entendo o que você
está dizendo aqui.

John Bytheway:

00:01:50

Como já dissemos Hank, eu acho ... Eu não sei. Você poderia ser
o especialista mundial na Sociedade de Segurança de Kirtland
que temos aqui mesmo em nosso podcast. Então, eu quero
saber.

Hank Smith:

00:01:58

Sim, não vamos ... Sim, não vamos... Vamos tirar proveito disso.
Sim.

John Bytheway:

00:02:01

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:02:03

Quero dizer, é uma instituição complicada, direi isso, e às vezes
o fazemos com muita visão a posteriori e o vemos como um
fracasso. E isto se refere aos meus comentários anteriores.
Lembre-se, 1836 é um período próspero. É uma época em que
eles sentem que podem ser ambiciosos, podem tentar coisas
novas, e que as coisas são prósperas, e a suposição de que eles,
como, penso que todos nós, assumem que a prosperidade
continuará. Eles não estão pensando o pior.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:02:31

Eles infelizmente estão pensando no melhor, e não é isso que
acontece. Infelizmente, este acaba sendo um momento muito
ruim para iniciar um banco. E isso não é bom para José ou para
os santos. Mas não é um ato de desespero, não é uma má idéia,
não é imprudente, ainda que não seja bem sucedido.

Hank Smith:

00:02:55

Ok. Bem, eu acho que isto é bom. Isto é muito bom, porque se
você for um crítico de Joseph Smith hoje, a Sociedade de
Segurança de Kirtland vai surgir. É um alvo fácil.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:03:03

É absolutamente assim, e há muita coisa que não entendemos.
Portanto, faz sentido, e outras comunidades fronteiriças do
tamanho de Kirtland queriam, ou estavam fazendo lobbying,
para seus próprios bancos. Os bancos permitiam ativos
ilíquidos, como terras, o que é algo que eu não posso passar um
cheque de terra a John para dizer: "Ei, pague esta dívida que lhe
devo", embora algumas vezes eles tenham feito isso. Não é um
bem fácil de ser transferido. Portanto, ele fornece ...

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:03:32

Um banco fornece o dinheiro que a igreja e seus membros
precisavam para comprar um terreno, para construir casas e,
especialmente, para ajudar os membros da igreja no Missouri.

Estas eram todas as áreas para as quais eles precisavam de
fundos. Como você disse, não é para ter um estilo de vida
pródigo. Não é para ir além e acima. É satisfazer as
necessidades básicas, as necessidades da Igreja em
crescimento.
Hank Smith:

00:03:53

Sim. E ainda hoje, eu acho que a maioria das pessoas sabe que
se eu for colocar meu dinheiro no banco, elas não guardam
todo aquele dinheiro lá. Eles emprestam isso para outras
pessoas. Isto cria algum crescimento. Cria um pouco de
economia.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:04:07

Certo. Portanto, uma pequena advertência sobre isso. Não
temos nenhuma evidência de que se trata de um banco de
depósitos. Mas há este sentido.

Hank Smith:

00:04:13

Oh, está bem. Sim, está bem.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:04:14 Há

este sentimento de que as pessoas compram ações nela, sendo
capazes de contrair empréstimos no dinheiro da Sociedade de
Segurança que lhes permitiria gerar o crescimento econômico
de que você está falando, Hank.

Hank Smith:

00:04:26

Ok. Certo, isso faz sentido. Muito bem.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:04:29

Portanto, é um esforço bastante ambicioso. É relativamente
curto. Encerra em agosto de 1837. As razões do seu fracasso são
muitas, são complexas. Eu diria que nenhum fator realmente o
faz fracassar. Falta-lhe uma carta, há um apoio financeiro pouco
claro, há preconceitos religiosos externos que pesam muito
sobre a sociedade e seu sucesso. Muitos são céticos sobre a
credibilidade e a solvência do banco.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:04:59

Os documentos de fundação não deixam isso exatamente claro.
E assim, quando se acrescenta a isso o preconceito religioso, ele
apenas amplifica uma situação não muito boa. Externamente, o
banco também sofre intensa oposição da imprensa em Ohio e
dos anti-mórmons no Nordeste, Ohio. Há corridas no banco por
Grandison Newell e outros que estão ativamente tentando se
opor aos santos, se opondo a José.

Hank Smith:

00:05:25

Sim. Então eu tenho um monte dessas notas bancárias. Vou
descontá-las agora mesmo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:05:29

Certo, e quando eles tiverem...

Hank Smith:

00:05:30

E não sabendo muito bem eles não podem fazer isso.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:05:32

Certo, ou que vai drenar os recursos que eles têm.

Hank Smith:

00:05:36

Ok.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:05:37

Então sim...

Hank Smith:

00:05:37

Isso é terrível.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:05:38

... há muita oposição. Internamente, de acordo com um dos
poucos registros que temos, o livro razão das ações, apenas
cerca de 200 indivíduos investiram no banco. Mas a população
de santos dos últimos dias em Kirtland era de cerca de 1.800
pessoas. Portanto, não estamos vendo uma grande compra por
parte dos membros. Há algumas razões diferentes para isso.
Muitos são pobres demais para investir de forma realista. E
alguns realmente acham que não são confiáveis e não estão
dispostos a colocar seu dinheiro nisso.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:06:11

E isto, claro, é uma frustração para José, pois ele está tentando
colocar isto em prática e não há muito apoio dos santos. Em
última análise, o banco falha por causa da agitação econômica
criada pelo pânico financeiro nacional que referi anteriormente
chamado The Panic of 1837. E este pânico resulta na falência
dos bancos em todo o país, o valor da terra cai
significativamente, e muitos credores cobram dívidas.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:06:35

Certo? Eles precisam desse dinheiro. E isso coloca a todos em
uma posição muito difícil. O pânico de 1837 causa um declínio
econômico que realmente leva a anos de depressão econômica
nos Estados Unidos. Bem nos anos 40, o país está tentando sair
dos efeitos disso. Há outro pânico em 1839 que também é
bastante devastador. E assim, este é realmente um período de
pânico financeiro e depressão.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:07:05

E eu acho que temos que entender essencialmente o cenário
para o D&C 112 à luz disso. Há dificuldades financeiras muito
reais que os santos estão enfrentando.

Hank Smith:

00:07:17

Então a Sociedade de Segurança de Kirtland não era uma idéia
desesperada, não era Joseph Smith tentando roubar dinheiro.
Era uma boa idéia na época, se as coisas não tivessem se
tornado tão terríveis.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:07:26

Certo. Ela tem alguns problemas de financiamento, alguns
problemas estruturais que eu acho que poderiam tê-la
dificultado, mesmo que tivesse havido muito apoio. Mas, em
última análise, não tem esse apoio, e não tem a economia

estável que levaria a algo assim. Tanto dos bancos fronteiriços
se trata de confiança, de confiar naqueles que estão na
liderança do banco. E isso ou faz com que ele tenha sucesso ou
faz com que ele falhe.
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:07:58

Em Nauvoo, a confiança em Joseph Smith, a confiança nas
instituições dirigidas pela igreja permitirá a Nauvoo sobreviver
com muito poucos recursos. Não há muito dinheiro em Nauvoo.
Kirtland, parece que a confiança não está lá na mesma medida.

Hank Smith:

00:08:16

Mm-hmm (afirmativo). Uau. Isto é tão importante. Isto é apenas
crucial para nossos entendimentos, porque vai acabar ... Isto
não vai levar as pessoas a perderem sua fé, Elizabeth,
eventualmente e dizer: "Eu estou ... "E Joseph vai ter que sair de
Kirtland.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:08:33

Absolutamente. Sim. Isto está muito relacionado com o declínio
de Kirtland. Acho que temos que ter em mente que é a crise
econômica que afeta dramaticamente os Santos dos Últimos
Dias em Kirtland. Muitas vezes, quando discutimos este período
de crise em Kirtland em 1937, ignoramos estas realidades
financeiras e realmente omitimos o fato de que seu sustento,
suas casas, sua capacidade de alimentar suas famílias, é isso que
está em jogo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:09:02

Concentramo-nos na eventual apostasia, sem apreciar as
preocupações e a gravidade de suas escolhas. E é apenas um
momento muito difícil para todos os envolvidos, Joseph
inclusive. E assim vemos isto dar e receber. Joseph realmente
louva este crescimento financeiro e prosperidade, e o que
acaba acontecendo é a devastação financeira. Você sabe? E
assim, como membro da igreja, há muitas pessoas que
realmente se sentem decepcionadas por ele, que ele as havia
enganado.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:09:40

E eu acho que nem sempre levamos a sério...

Hank Smith:

00:09:42

Como você deveria ter previsto isto?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:09:43

Sim. Acho que há a expectativa de que ele deveria tê-los
avisado. E isso definitivamente joga a favor. O banco, quase na
minha mente, serve como um catalisador para estas dúvidas.
Dúvidas sobre um profeta, certo? Sobre as expectativas de um
profeta. Você espera a perfeição? Você espera omnisciência? E
acho que alguns dos santos da época esperavam. E assim eles
são realmente atirados. Joseph Young fala do banco como uma
pedra de tropeço para os santos.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:10:15

É neste ponto que eles têm que decidir, eles acreditam que José
é um profeta de Deus se ele nem sempre é bem sucedido? Se
ele não vai levá-los sempre à prosperidade? Se o sacrifício vai
ser o resultado?

Hank Smith:

00:10:29

Sim. Se ele não consegue prever as reviravoltas econômicas,
quero dizer, o que ... Eu acho, John, que já falamos sobre isso
antes, então não precisamos acertar de novo e de novo. Mas as
expectativas podem nos colocar em apuros...

John Bytheway:

00:10:42

Certo.

Hank Smith:

00:10:42

... do que presumimos que deveria acontecer.

John Bytheway:

00:10:45

O que pensávamos que era o Acampamento Zion, o que
pensávamos ... Sim, tudo aquilo de que já falamos antes. O que
pensávamos que o tesouro estava em Salém.

Hank Smith:

00:10:55

Certo. Sim. As suposições podem lhe trazer problemas,
especialmente se não forem baseadas na verdade, se forem
apenas agarradas do nada. Certo? Oh, um profeta deve ser
capaz de fazer isso, e um profeta nunca deve ser capaz de fazer
isso. Onde você conseguiu isso? Eu apenas assumi, certo?
Acabei de assumir que era esse o caso. E cara, quando suas
expectativas não são atendidas, isso pode abalar você.

Hank Smith:

00:11:18

E Elizabeth, eu pensaria, se você é um crítico de Joseph Smith
na época dele, ou se você está procurando por razões para
duvidar, você acabou de encontrar uma bem grande. Certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:11:27

Absolutamente.

Hank Smith:

00:11:28

Quando este banco cair, você pode dizer: "Veja, eu lhe disse".

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:11:33

Certo, e isso é essencialmente o que Warren Parrish faz. Ele era
escriba de José. Ele era muito próximo a ele. Em um ponto do
diário em 1835, Joseph o chama de meu querido escriba. Eles
parecem ser muito próximos. E então eu acho que as
motivações e expectativas entram em jogo, e você recebe
Parrish escrevendo em janeiro de 1838, como Joseph é um
profeta caído que engana por revelação.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:12:04

E realmente apenas se separa completamente de Joseph e é, eu
acho, o apóstata mais virulento que vem do período de Kirtland.

Hank Smith:

00:12:13

Uau.

John Bytheway:

00:12:14

Quem é? William Parrish?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:12:16

Warren Parrish, sim.

John Bytheway:

00:12:17

Warren Parrish, quero dizer.

Hank Smith:

00:12:19

Warren Parrish. E depois acrescente isso, provavelmente a
palavra que você está recebendo do Missouri, certo? Que eles
estão sofrendo lá.

John Bytheway:

00:12:25

Que as coisas estão indo muito bem no Missouri. Sim.

Hank Smith:

00:12:28

Oh, cara. Eu só acho que ... E qual é a idade de Joseph Smith?
1836, qual é ele? Ele tem 31? Quase 31? É isso mesmo? Quer
dizer, ele tem ... Isso é muito peso para uma criança de 30 anos
tentar carregar. Oh, eu sinto por ele.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:12:46

Certo, ele tem muita coisa em seus ombros.

Hank Smith:

00:12:49

Sim. Você se sente assim quando está lendo estes registros,
como: "Oh, uau, isto teve que ... "

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:12:53

'37 é um ano difícil. É um ano muito escuro, e é um ano para o
qual não temos muitas fontes, e muitas das fontes são
realmente, francamente, deprimentes. Estes não são bons
tempos, certo? São tempos em que Joseph está sendo
questionado, quando as pessoas o chamam de profeta caído e
não têm fé nele. Quando a comunidade em Kirtland está tão
dividida e em tal tumulto, temos estas cartas que Mary Fielding
escreve a sua irmã Mercy, que falam de como a comunidade
está dividida.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:13:25

E o custo emocional que esta divisão está tendo. Mesmo em
seus cultos dominicais, há um que fica tão polêmico que eles
saem sem o sacramento, e Maria está apenas perturbada. E é
preciso lembrar que ela é uma nova convertida, convertida por
Parley P. Pratt, que acaba sendo uma das pessoas que se opõem
a José. E assim, como uma convertida, como uma mulher
solteira, ela vem a Kirtland pensando que está se reunindo com
os santos.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:13:52

Reunida à estaca de Sião, e depois vê o próprio homem que a
converteu em oposição ao profeta. E ainda assim ela tem fé
completa e fica lá e apóia José e faz todas as coisas incríveis que
ela faz. Mas não consigo imaginar um teste mais difícil,
tentando um novo convertido do que ser colocado em uma
comunidade tão divisiva.

Hank Smith:

00:14:21

Certo. Eu acho que ... Não é ... Eu acho que John Taylor estava
em uma posição semelhante.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:14:25

Ele é, sim.

Hank Smith:

00:14:27

Ele ligou para Parley Pratt e disse: "Certo, volte para a fila". Se
bem me lembro, é John Taylor quem ajuda Parley Pratt a voltar
à sua fé, certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:14:41

Taylor leva muito crédito, mas Marsh é realmente importante.
Thomas B. Marsh.

Hank Smith:

00:14:45

Thomas B. Marsh também?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:14:46

Sim.

John Bytheway:

00:14:48

Então, o ancião Taylor relatou parte de seu diálogo com Parley
Pratt. "Estou surpreso em ouvi-lo falar assim, Irmão Parley.
Antes de deixar o Canadá, você deu um forte testemunho de
que Joseph Smith é um profeta de Deus e da verdade da obra
que ele inaugurou. E você disse que sabia estas coisas por
revelação e pelo dom do fantasma sagrado. O senhor me deu
uma rigorosa acusação de que, embora o senhor ou um anjo do
céu fosse para declarar qualquer outra coisa, eu não deveria
acreditar nisso.

John Bytheway:

00:15:14

Agora, Irmão Parley, não é o homem que eu estou seguindo,
mas o Senhor. Os princípios que você me ensinou me levaram
até Ele, e agora tenho o mesmo testemunho com o qual você
então se regozijou. Se o trabalho era verdadeiro seis meses
atrás, é verdadeiro hoje. Se Joseph era então um profeta, ele é
agora um profeta".

Hank Smith:

00:15:31

Uau. E Elizabeth, você mencionou Thomas B. Marsh. Eu gostaria
de saber mais.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:15:37

Tudo bem. Então, deixe-me recuar um pouco. Então, o tempo
entre as Seções 111 e 112, temos muita coisa acontecendo,
certo? E parte do que o 112 destaca é a discordância.
Dissidência contra José falando, contra José opondo-se à sua
liderança, tipo de sentimento de agitação e desunião. E vemos
isso nos registros já em janeiro de 1837. Os anciãos são
aconselhados a parar de murmurar.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:16:07

Outra coisa que acrescenta a esta dificuldade é que Joseph está
realmente ausente de Kirtland por longos períodos em 1837. Ele
faz uma viagem a Michigan em fevereiro. Ele vai se esconder em

abril e maio. Ele faz outra viagem em agosto, e depois faz outra
viagem em outubro e novembro para visitar o Far West. E assim
ele foi muito, e nesse vácuo, conseguimos que os dissidentes
encontrassem cada vez mais voz, e mais frustração com José em
sua ausência.
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:16:39

E é em maio quando tudo se resume a uma cabeça. Vários
apóstolos tinham começado a falar contra Joseph Smith. E o
presidente do quórum, Thomas B. Marsh, e David Patton estão
no Missouri quando escrevem uma carta no início de maio para
Parley P. Pratt repreendendo-o parcialmente por
aparentemente planejar uma missão à Inglaterra só para ele
mesmo, e dizendo: "Isto precisa ser feito como quórum. Você
não pode simplesmente ir sozinho e fazer isto".

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:17:09

E eles convocam uma reunião para o final de julho. Mas nesta
carta, eles também falam sobre ter ouvido rumores no Missouri
de que os apóstolos Luke Johnson, John F. Boynton e Lyman
Johnson estão falando ativamente contra Joseph Smith. E
exortam os Doze a serem unificados e a restaurar a paz. E é
parte e parcela disto que leva Thomas B. Marsh a dizer: "Eu
tenho que ir para Kirtland". E assim ele vem a Kirtland.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:17:35

Mas é no final de maio que recebemos Parley P. Pratt
escrevendo uma carta mordaz que é endereçada a Joseph
acusando-o de mentir e especular e levando a igreja ao engano
nestes assuntos temporais. O que você tem que entender é que
o sustento de Parley está em jogo. Ele está arriscando a perda
de sua terra e da casa em que tinha sua família. E Joseph lhe diz:
"Não, não, estes investimentos vão ficar bem". E então, isso
acaba não sendo o caso e estas dívidas são chamadas para
dentro.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:18:07

E ele culpa Joseph diretamente por essa reversão na fortuna.
"Você disse que eu ficaria bem. Por que eu não estou bem?" E
vemos esta mesma reação visceral, por parte de Parley P. Pratt,
que diz: "Estou questionando tudo. Tudo é muito difícil neste
momento". Certo? E no final de maio, Warren Parrish, Lyman
Johnson, ou [inaudível], e Luke Johnson, na verdade preferem
acusações contra Joseph, seu pai, e Sidney Rigdon ao Conselho
Superior de Kirtland.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:18:36

Agora, estas acusações eram geralmente motivo para um
julgamento pelo Alto Conselho. E as acusações contra José
incluem mentira, interpretação errônea, extorsão, e falar
desrespeitosamente de seus irmãos. Assim você tem esta
sensação de, há questões financeiras em jogo, há questões

temporais em jogo, há definitivamente mal-entendidos e
sentimentos de exclusão.
Hank Smith:

00:19:02

As pessoas estão no limite. As pessoas estão estressadas.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:19:05

As coisas estão muito nervosas, e é no início a meados de junho
que Joseph fica muito doente e não pode assistir aos cultos de
adoração. E nesse vazio, Parley P. Pratt, Warren Parrish e
outros, se levantam, essencialmente assumem a reunião e
condenam Joseph sobre o púlpito do templo. Portanto, um
questionamento muito direto, não só de sua autoridade, mas
quase tentando usurpá-la.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:19:33

Depois desta revoltada reclamação, Pratt parte para o Missouri,
e é em suas viagens ao Missouri que ele encontra Thomas B.
Marsh, David Patton e William Smith vindos do Missouri. E é lá
que Marsh é capaz de esfriar Parley P. Pratt e dizer: "Eu acho
que você precisa voltar conosco. Volte conosco", e ele volta. Ele
retorna a Kirtland. E é através disso, muito através de Marsh
como mediador que Parley P. Pratt amolece seu coração,
percebe que ele está no caminho errado.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:20:07

E acho que sua autobiografia fala em ir a José em lágrimas e
pedir perdão.

Hank Smith:

00:20:14

Oh. Oh, meu Deus. Isto é apenas...

John Bytheway:

00:20:17

Este é apenas um grande drama.

Hank Smith:

00:20:18

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:20:19

É um drama muito grande. É um momento muito dramático. É
claro também, neste mesmo horário no início de junho, Joseph
diz a Heber C. Kimball que ele teve uma revelação de que
Kimball deveria empreender uma missão na Inglaterra.

John Bytheway:

00:20:33

Oh, sim. Ótima idéia.

Hank Smith:

00:20:35

Isto soa como o Senhor.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:20:35

- que algo mais precisa ser feito.

John Bytheway:

00:20:36

Isto soa como o Senhor, não soa? Sim, o Senhor é como: "Sim".

Hank Smith:

00:20:40

Bem, o trabalho vai continuar. Então, Elizabeth, eu ia dizer que
talvez seja quase uma acusação de que você não está tentando

construir o reino de Deus, você está tentando construir seu
próprio reino.
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:20:50

Definitivamente. Acho que essa é uma descrição justa, e acho
que é uma descrição que fica muito no centro das dúvidas e
acusações sobre as intenções de José. Onde os santos pensam:
"Você está realmente querendo ajudar o reino? Ou você está
ajudando a si mesmo aqui?" E há muita frustração latente com
esta idéia de José entrar em um papel temporal mais direto e
dizer-lhes para que deveriam estar usando seus fundos, e como
deveriam estar usando suas terras.

Hank Smith:

00:21:21

Provavelmente é sábio ter esses separados, eu adivinharia. Você
sabe?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:21:25

Quero dizer, provavelmente, mas Nauvoo tudo vem junto. Digo,
é realmente difícil manter essas coisas distintas quando se está
fazendo o que José está fazendo. Certo? Quando você está
tentando fazer estas coisas, como construir uma cidade. Você
não pode fazer apenas o lado espiritual disso, certo? Tem que
haver meios financeiros, tem que haver investimento, tem que
haver direção.

John Bytheway:

00:21:48

Estudar estas seções nos ajudou a ver isso. Coisas como: "Muito
bem, vamos começar a United Firm. Vamos começar ... " Quero
dizer, está nos dizendo aqui, há coisas de negócios que temos
que fazer também.

Hank Smith:

00:22:00

Elizabeth, quando você estava falando de Parley P. Pratt, e
aqueles como ele, eu acho que uma vez você ... Se você vai
perder tudo, há muito medo, certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:22:11

Absolutamente.

Hank Smith:

00:22:11

... que sua família vai ficar desabrigada. E então...

John Bytheway:

00:22:14

Certo.

Hank Smith:

00:22:14

... Eu acho que o medo pode facilmente se transformar em
raiva.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:22:17

Absolutamente.

Hank Smith:

00:22:17

É isso que estamos vendo aqui?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:22:19

Definitivamente, acho que sim. Acho que muitas pessoas estão
com medo. Outras se sentem como se tivessem sido

desprezadas. Essa parece ser uma das questões-chave de
Warren Parrish. Ele não faz parte dos Doze. Ele nem sequer faz
parte dos quóruns dos Setenta, certo? E ele pensa: "Mas eu era
o seu braço direito. Por que eu não recebo reconhecimento?
Por que eu não recebo status?" E em outros casos, acho que é
muita expectativa de um profeta. E quando se coloca nestas
realidades econômicas, é um lugar realmente difícil.
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:22:57

E eu acho que há uma tendência para ver José como certo e os
dissidentes como errados, e para não creditar realmente a
extensão do que os dissidentes estão opondo, têm medo. Vilate
Kimball tem esta citação realmente grande em uma de suas
cartas a Heber, que está então na Inglaterra servindo uma
missão, onde ela fala sobre como o Senhor exige que Seu povo
seja castigado. E que embora ela acredite muito do que os
dissidentes estão dizendo, você tem que ser capaz de suportar
esse castigo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:23:32

Você tem que ser capaz de encontrar um lugar para aquele
sacrifício que o Senhor requer. Nem sempre pode ser próspero,
nem sempre pode ser o dinheiro que eu acho que Parrish e
outros esperavam fazer com esses empreendimentos, e esse
era o objetivo deles, não o reino.

Hank Smith:

00:23:49

Uau. Estes são tão bons ... E são lições de vida para nós. Vai
haver momentos em nossas vidas em que ser membro da igreja
vai ser difícil. Não vai ser sempre leite e mel.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:24:04

Certo, e o Kirtland parece aprender isso de formas muito, eu
acho, desafiadoras. Para sobrepor mais uma questão com a qual
eles estão lidando em junho, há um surto de varíola em junho e
julho, e várias crianças morrem como resultado. E por isso você
pode estar perdendo seus filhos neste momento.

Hank Smith:

00:24:28

Eu gosto do que você está dizendo aqui, não venha a estes
dissidentes como inimigos. Eles tinham problemas e problemas
muito reais com os quais estavam lidando. E eu acho que os
santos do Missouri vão dizer: "Bem, ei, venha até aqui". Certo?
"As coisas não estão ótimas aqui embaixo".

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:24:46

Certo. Uma das minhas citações favoritas de Mary Fielding, ela
está escrevendo à Mercy novamente, e ela essencialmente diz:
"Eu sei que você tem muitas provas. Mas neste momento, acho
que tenho mais".

John Bytheway:

00:24:58

A sério? Oh, isso é ótimo.

Hank Smith:

00:25:00

Sim.

John Bytheway:

00:25:01

"Envie-me sua lista".

Hank Smith:

00:25:02

Os santos no Missouri e os santos em Kirtland estão, sim,
competindo para frente e para trás. "Não, é mais difícil estar
aqui". Assim é que ... Então você disse que Thomas B. Marsh
está indo do Missouri, vai voltar para Kirtland. Ele tem que
descobrir isso. É aí que vem esta revelação então?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:25:18

Sim. Então ele volta no início, ou chega em Kirtland no início de
julho. E eles tinham a intenção de realizar uma reunião central
dos Doze no final de julho. E ele vem a descobrir que Joseph na
Primeira Presidência tinha, sem que ele soubesse, destacado
Heber C. Kimball e o enviado em missão à Inglaterra. Por isso,
há algum sentimento de que há alguma frustração da parte de
Marsh lá. Ele já havia corrigido Parley P. Pratt e disse: "Isto
deveria estar sob minha direção".

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:25:52

Ele se sente investido em autoridade sobre isto. E assim no...

Hank Smith:

00:25:58

Como presidente dos Doze, certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:26:00

Certo. E assim, eu acho que vemos que nestes primeiros versos
onde o Senhor está como: "Eu sei que você pode estar um
pouco frustrado. Tem havido alguns desafios que você teve que
navegar". Mas, ao mesmo tempo, acho que temos que lembrar
que Marsh é um mediador chave. Ele realmente se mostra
central para ajudar tantos dos Doze Apóstolos que tiveram
problemas com José, que tiveram essas dúvidas que levaram à
discordância, e ele está trabalhando para resolvê-los.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:26:35

Ele está muito tentando ajudá-los a se comunicar melhor e a
resolver os problemas que vê.

Hank Smith:

00:26:45

Elizabeth, esta parece ser outra narrativa que precisamos
corrigir, ou seja, "Thomas B. Marsh, oh, ele saiu por causa do
leite", certo?

John Bytheway:

00:26:51

Certo.

Hank Smith:

00:26:52

Ele e sua esposa, saíram por causa do leite.

John Bytheway:

00:26:54

As sobras de creme ou o que quer que seja.

Hank Smith:

00:26:54

E isso é praticamente tudo o que dizemos sobre Thomas B.
Marsh. Você está dizendo, não, ele foi fundamental aqui.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:27:00

Então eu acho que às vezes há uma tendência de ler em suas
decisões posteriores no Missouri para deixar a igreja e refletir
sobre o período de Kirtland. Mas sim, ele está muito agindo na
sua capacidade como presidente para dirigir os Doze, para
tentar restaurar a paz no quórum, e há uma carta que Mary
Fielding escreve, e é ... Temos apenas a metade da carta.
Portanto, ela corta. Você só recebe a metade das palavras. Mas
na metade que temos, ela fala de como é poderoso um
palestrante Marsh.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:27:36

E o quanto ele está defendendo Joseph neste momento, e como
ela fala com ele e ele diz: "Sabe de uma coisa? Eu poderei trazer
os irmãos de volta. Vamos restaurar essa unidade. Vamos
restaurar a paz. As coisas vão dar certo". E ele não está
duvidando nada de José, quando tantos dos Doze estão neste
momento. Portanto, sim, acho que isso é uma correção
importante a ser tomada em conta.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:28:01

Que sim, há dificuldades depois, e eu acho que há muito mais
contexto que poderíamos trazer para a história da nata, que eu
não sei se queremos entrar agora. Mas é uma época de
dificuldades, e a comida é realmente escassa. E, portanto, não é
realmente a questão mesquinha que pensamos que é.

Hank Smith:

00:28:20

Ok.

John Bytheway:

00:28:23

Uau. E eu acho que, uma das coisas que eu adorei em fazer este
podcast, Hank, é com outros como Thomas B. Marsh, é esta
lição de, não pegar boas pessoas em seus piores momentos e
fazer com que elas sejam quem são.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:28:38

Absolutamente.

John Bytheway:

00:28:39

Nenhum de nós quer ser conhecido por nossos piores
momentos, e aqui está apenas mais um exemplo disso. Estou
realmente feliz que você tenha mencionado isto, Elizabeth, que
durante o período de Kirtland, Thomas B. Marsh foi um
defensor de Joseph Smith, uma espécie de pacificador dos Doze.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:28:52

Muito bem, neste momento, sim. Eu acho que é Vilate que
escreve uma carta, como ela fala sobre ... Então, em setembro
as coisas ficam muito ruins, e é quando estes três apóstoloschave, Lyman Johnson, Luke Johnson e John F. Boynton são
realmente removidos do quorum por um tempo. Eles não estão
excomungados, mas estão quase neste período probatório com
a ameaça de excomunhão. E é segundo Vilate, Marsh os traz,

quase à força, para se encontrarem com Joseph e dizer:
"Precisamos resolver isso".
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:29:29

"Você tem que resolver isso".

Hank Smith:

00:29:31

Uau.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:29:32

E é como resultado que eles dão confissões públicas e dizem:
"Desculpe, estávamos errados", e pedem perdão e são
reintegrados ao quórum.

Hank Smith:

00:29:41

Uau. Uau.

John Bytheway:

00:29:42

E isso teve que se sentir bem para os membros para...

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:29:44

Certo. Acho que é um daqueles momentos de união novamente
depois de toda a divisão.

John Bytheway:

00:29:50

Eu só amo o versículo um. Ouvi suas orações. Quer dizer, ele
nos diz: "Talvez aqui também seja meu", você sabe?

Hank Smith:

00:29:57

Mm-hmm (afirmativo).

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:29:58

Certo, e acho que é um verso posterior que o orienta a rezar por
seus irmãos. Esse é um que eu sempre gostei, certo,
especialmente em vários chamados na Igreja, e alguns são mais
fáceis do que outros. Alguns exigem muito mais crescimento de
nossa parte. Mas rezar por aqueles com quem estamos
servindo. Orando pela unidade, orando por orientação.

Hank Smith:

00:30:22

Sim, porque ele ... Eu gosto disso. Ele se vê como um líder
desses Doze, e está lhe machucando que alguns estejam caindo
fora. Então ele sente como: "Vou fazer o que puder para criar a
unidade no grupo". Eu amo isso.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:30:37

E então no versículo quatro, acho que começamos a ver este
tema de: "Você não fazia parte do cenário de Heber C. Kimball".
E então o subseqüente Orson Hyde juntou-se à missão. Mas
este ainda é um papel que é seu, certo? Você espalhará o
evangelho aos gentios e judeus. Você vai liderar este trabalho. E
este porquinho com D&C 114, bem como [Seção] 118, quando
os Doze são orientados a levar uma missão focalizada à
Inglaterra como quorum.

John Bytheway:

00:31:11

Agora, eu adoro o versículo seis. "Eu, o Senhor, tenho uma
grande obra para vós fazer". Isso soa como Moroni para Joseph
Smith no novo tema do Sacerdócio Aarônico. Começa: "Eu sou

um filho amado de Deus e Ele tem uma obra para eu fazer".
Adoro como isso é afirmado, que o Senhor tem algo para você
fazer e Ele o diz aqui para Thomas B. Marsh. Isso tem que ser
bom. "Eu tenho uma grande obra para você fazer".
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:31:37

Absolutamente, e então ele o segue no versículo sete.

John Bytheway:

00:31:38

Talvez humilhação também.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:31:39

Sim.

John Bytheway:

00:31:40

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:31:41

Verso sete, "Tu és escolhida". Certo? Você é escolhida para este
papel.

Hank Smith:

00:31:45

E então aquele belo verso, que eu acho que se você crescer na
Igreja, você conhece o verso 10.

John Bytheway:

00:31:51

[crosstalk 00:31:51].

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:31:51

Absolutamente.

Hank Smith:

00:31:51

"Sê humilde, e o Senhor teu Deus te guiará pela mão, e dará as
respostas a tuas orações". Quer dizer, isso é...

John Bytheway:

00:31:58

É a direção, e depois é um par de promessas. É uma dessas, e
nossos ouvintes provavelmente conhecem as
escrituras.byu.edu, ou aplicação de índice de citação. Mas eu
olhei para estas seções. Qual é o verso mais repetido na
conferência geral? Bem, adivinhe qual veio até lá, Hank.

Hank Smith:

00:32:17

Sim.

John Bytheway:

00:32:19

Sim, versículo 10. Muito freqüentemente repetido porque é um
grande conselho com uma promessa. Eu gosto disso.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:32:25

Absolutamente.

Hank Smith:

00:32:25

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:32:26

E uma promessa tão bonita.

Hank Smith:

00:32:28

E eu estou tendo um sentido ao ler isto, Elizabeth, para que tipo
de guia Thomas B. Marsh é. O Senhor diz: "Eu conheço seu
coração". Você tem rezado muito por seus irmãos". Ele diz ...

Parece que você gosta mais de alguns do que de outros. Não é
mesmo?
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:32:42

Algumas são mais fáceis de trabalhar do que outras.

Hank Smith:

00:32:44

Certo. Então tente amá-los a todos no versículo 11. Eu
realmente gosto disso.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:32:50

Certo. E então passamos ao versículo 14 onde é isso, colocamos
os 12 na fila e vamos ao trabalho. E 15, "Não se exaltem; não se
revoltem contra o meu servo José".

John Bytheway:

00:33:04

Sim. Isto é importante. "Eu estou com ele, e minhas mãos
estarão sobre ele; e as chaves que lhe dei, e também a vós, não
lhe serão tiradas até que eu venha". Enquanto você estava
falando de Elizabeth, é interessante que a idéia não era que o
Livro de Mórmon não fosse verdade. Era que Joseph é um
profeta caído. E quando penso nas Três Testemunhas que nunca
negam isso, bem, elas apenas...

John Bytheway:

00:33:30

Esta idéia de que pode ser culpa do profeta, não foi o
testemunho deles que o Livro de Mórmon desapareceu, o que
eles nunca foram, nunca. Mas esta idéia de profeta cai, isso é
interessante e eu acho realmente importante para os nossos
dias. Será que nós ... Somos ou não liderados por profetas
vivos? Eu só acho que isso está se tornando mais importante em
nossos dias. Sim, nós somos, e ter o Senhor reafirmando isso
sobre José, eu acho, é realmente útil.

John Bytheway:

00:33:58

E eu poderia dizer o mesmo sobre nossos profetas vivos de
hoje.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:34:02

Bem, e temos neles um testemunho sólido como profeta de
Deus? Não alguém que possa ser facilmente influenciado,
facilmente mudar de rumo. E você vê este espectro de reação,
especialmente à luz do banco, onde é como: "Oh, estes
assuntos temporais não estão indo bem". Talvez ele
simplesmente não a tenha mais. Você sabe? E assim você tem.
Acho tão interessante como vemos as pessoas reagindo. Então,
como John Johnson e sua filha, Emily, levantam todo o seu
dinheiro do banco em maio.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:34:36

E é essencialmente um voto de desconfiança. "Nós não
acreditamos em você. Não acreditamos mais em seu banco".
Estamos tirando nosso dinheiro e vamos embora". Para mim, o
exemplo mais profundo que sai desta situação bancária é
Wilford Woodruff que pagou 5 dólares, volta no final de maio e

diz: "Posso ter meus 5 dólares de volta?". Ele não está falando
contra Joseph, ele não está condenando a instituição, ele não
está condenando Joseph como profeta.
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:35:03

Ele está apenas dizendo: "Então, estamos vendo que isso não
funcionou". Vamos começar de novo". E isso não afeta em nada
o seu testemunho, aparentemente. Brigham Young é capaz de
fazer esta distinção e dizer: "Sim, talvez isso tenha sido um
fracasso". Talvez as coisas temporais sejam complicadas". Eu
ainda acredito nele, ainda tenho um testemunho dele como
profeta.

Hank Smith:

00:35:25

Quase se torna um cadinho para muitas pessoas.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:35:29

Sim. Absolutamente.

John Bytheway:

00:35:29

A coisa toda é um teste. Sim. "Vou testá-lo financeiramente de
todas as outras maneiras".

Hank Smith:

00:35:34

Estou realmente feliz por não ter estado lá, só para que todos
saibam. É tão fácil sentar aqui quando a Igreja é muito próspera
e dizer: "Bem, eu não sei o que ele estava pensando". Só estou
feliz por não ter sido eu". Estou contente por não ter estado lá",
porque isso é... Uma coisa é sacrificar. Outra é perder tudo o
que você trabalhou para construir, certo? Isso pode ser... Eu
não sei. Isso pode criar muito medo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:36:01

E assim, este é realmente um momento de cálculo para
Kirtland. Quer dizer, milhares vão ao Missouri e seguem Joseph
até lá, mas há muita coisa que apenas dá um passo atrás e se
afasta da igreja. É realmente encorajador quando Lyman White
volta mais tarde, nos anos 40. Ele re-capitaliza muitos exmembros e os traz de volta. E assim, muitas vezes, nós
desistimos de Kirtland depois de 1838, depois que Joseph foi
forçado a partir. Mas ainda há lá uma comunidade SUD, assim
como esta comunidade dos que tinham sido apáticos.

John Bytheway:

00:36:40

Céus, estou lendo o versículo 20 dizendo: "Isto é importante
hoje". Quem quer que receba minha palavra, me recebe. Quem
me recebe, recebe aqueles ... A Primeira Presidência que eu
enviei". Porque estou lendo que ouvir um som do Novo
Testamento soa a ele. E então eu vejo a Primeira Presidência. E
se você quiser me receber, recebe a Primeira Presidência.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:37:08

Certo. É muito, eu acho...

John Bytheway:

00:37:11

O Senhor está endossando-o, sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:37:12

Sim, absolutamente.

Hank Smith:

00:37:15

Eu acho que isso poderia ... Você poderia puxar esse verso para
fora, John, e colocá-lo hoje. É igualmente crucial que
reconheçamos isso.

John Bytheway:

00:37:22

Sim. Absolutamente.

Hank Smith:

00:37:24

Ele fala sobre eles serem humildes, os Doze na Primeira
Presidência no versículo 22. "Na medida em que eles se
humilham diante de mim, e incorporam minha palavra, e ouvem
a voz do meu Espírito". E esta é uma analogia interessante. Não
sei se é uma analogia que ele faz aqui, mas ele diz: "A escuridão
está cobrindo a terra, uma escuridão grosseira, sobre a mente
do povo". E isso parece ser o caso em nossos dias também,
certo? Só isto ...

Hank Smith:

00:37:54

Se você fala das brumas das trevas do sonho de Lehi apenas nos
cegando para a árvore. Há muito disso na terra.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:38:01

Bem, e tenha em mente a escuridão de que falei, certo? Você
tem este espectro da varíola, você tem esta devastação
econômica. Essa é a nação. É em Kirtland, mas é a experiência
da nação em geral. E, portanto, este é um momento realmente
escuro e difícil.

Hank Smith:

00:38:18

Oh, dias sombrios.

John Bytheway:

00:38:23

Aquele versículo que é provavelmente o mais conhecido na
Seção 112 sobre ser humilde, e o Senhor teu Deus te guiará pela
mão. Elder Soares, isto está no manual Vem, Siga-me na página
173. Diz: "O Élder Ulisses Soares descreveu as pessoas humildes
desta maneira. Os humildes são ensináveis, reconhecendo o
quanto são dependentes de Deus e desejando estar sujeitos à
Sua vontade". Os humildes são mansos e têm a capacidade de
influenciar os outros a serem os mesmos".

John Bytheway:

00:38:53

E então uma das sugestões que faz é ... no manual, para sua
família, você poderia cantar uma canção como, Be Thou
Humble. Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:39:02

Então, em consonância com isso, a missão na Inglaterra vemos
o versículo 28, onde diz: "Ide por todo o mundo e pregai meu
evangelho, e a toda criatura que não o tenha recebido".

John Bytheway:

00:39:14

A Grande Comissão.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:39:15

Certo. Batizar a todos os que puderem. Espalhe o evangelho a
todos os que puder. E então o versículo 30 nos dá algum tipo de
direção. Você estava mencionando anteriormente esta questão
de, quanto José planejou? O quanto ele sabia? E eu acho que
está muito em movimento, certo, como eu falei antes. Portanto,
não está realmente claro o quanto Joseph entende o que estes
diferentes quóruns deveriam estar fazendo, quais são suas
responsabilidades. Ele está descobrindo exatamente como eles
são.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:39:47

E os papéis estão se adaptando, mudando. O Senhor está dando
direção e instrução, certo? E vemos um pouco disso no versículo
30, onde Ele diz: "Porque a vós os Doze, e aqueles, a Primeira
Presidência, que são nomeados convosco para serem vossos
conselheiros e vossos líderes, é o poder deste sacerdócio dado,
pelos últimos dias e pela última vez e que é a dispensação da
plenitude dos tempos". E por isso, acho que isso ajuda Marsh a
enquadrar seu pensamento, certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:40:13

Ele é o presidente do Quórum dos Doze. Este é seu papel, mas
ele também está sujeito à Primeira Presidência e precisa seguir
sua orientação.

Hank Smith:

00:40:23

Ah. Certo. E talvez ele não entenda bem isso, como você e eu
entenderíamos automaticamente.

John Bytheway:

00:40:27

Sim. Eles ainda estão...

Hank Smith:

00:40:29

Não sei.

John Bytheway:

00:40:29

Eles ainda estão esboçando seu organograma e quem tem as
chaves e quem decide o quê? Quero dizer, eu adoro ver isto se
desenrolar. Quero dizer, eu me lembro de algumas semanas
atrás e ele fala sobre, não sofrer nenhuma coisa impura para
entrar nesta casa. E eu colocava minha margem: "Oh, então eles
vão ter que descobrir, 'Como fazemos isso? Vamos chamá-los
de recomendação do templo. Nós nunca fizemos isso antes. E
como nós... "Coisas que tomamos como certas, eles ainda
estavam descobrindo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:40:59

Absolutamente, e é aí que eu acho que temos que apreciar a
mudança ao longo do tempo, esse é o marcador do estudo da
história, certo? Que tudo isso não surgiu completamente,
certo?

John Bytheway:

00:41:09

Sim. Restauração Contínua.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:41:12

Eles estão aprendendo, eles estão crescendo. Absolutamente.

Hank Smith:

00:41:13

Sim. Adoro essa idéia, e como eles a estão descobrindo à
medida que vão, porque é isso que estamos fazendo. Pelo
menos não sei quanto a vocês, mas estou tirando um dia de
cada vez para tentar descobrir isso. Certo? John, até mesmo
nosso pequeno podcast aqui. Certo? Quero dizer, acabamos de
começar a não ter a menor idéia de como ia ser e começamos a
resolver o problema. Então, eu sei ... Eu não estou comparando
nosso podcast com A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias.

Hank Smith:

00:41:39

Mas só estou dizendo que tivemos uma experiência onde é
como: "Uau, nós não sabíamos". Mas nós avançamos e as coisas
se encaixam e o Senhor parece estar de acordo com isso, que
eles não sabem o que estão fazendo às vezes.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:41:51

Certo, certo. Ele parece feliz em deixá-los descobrir isso.

Hank Smith:

00:41:54

Sim.

John Bytheway:

00:41:54

Sim, porque é assim que se aprende. Estamos aprendendo a ser
mães e pais e estamos aprendendo a ser membros de nossas
alas. Estamos aprendendo a ser ... Como posso ser uma boa
irmã na Sociedade de Socorro? Como posso ser um bom
membro do quorum? Nós somos todos ... E eu amo o processo
de aprendizagem de nos deixar cometer erros. Eu conheço o
Hank e adoro falar sobre toda essa coisa do Irmão de Jared. O
que vocês querem que eu faça por vocês para que vocês
possam ter luz?

John Bytheway:

00:42:21

O Senhor diz: "Vai descobrir, Mahonri".

Hank Smith:

00:42:23

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:42:24

Certo, e eu acho que isso remonta ao D&C 111, certo? Onde Ele
pensa: "Vai dar certo". Não vou lhe dizer como. Você não vai
simplesmente entender. Você tem que fazer um esforço
também".

John Bytheway:

00:42:35

Você tem que confiar em mim e continuar andando.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:42:37

Exatamente.

Hank Smith:

00:42:39

Oh. E eu só sinto por Joseph através destas seções, Elizabeth.
Você acabou de me ajudar a dizer: "Oh, pobre criança. Ele tem
30 anos e tem problemas no Missouri, problemas em Kirtland.

Então a economia da nação se desmorona e eu estou apenas,
'Oh,'" certo? Eu penso em ... Isto é meio bobo, mas penso em
Frodo dizendo: "Gostaria que o anel nunca tivesse vindo até
mim". Certo? "Eu gostaria que isso nunca tivesse acontecido".
John Bytheway:

00:43:03

Eu sei. Às vezes gosto de dizer ao meu aluno: "Pobre rapaz, tudo
o que ele fez foi rezar". Você sabe?

Hank Smith:

00:43:08

Sim. E você se lembra da resposta de Gandalf? Ele disse: "Então,
todos os que vivem para ver tais momentos, mas isso não lhes
cabe decidir". Tudo o que temos que decidir é o que fazer com
o tempo que nos é dado". Certo?

John Bytheway:

00:43:21

Bonito.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:43:23

É principalmente julgamento após julgamento. E assim quando
pensamos, especialmente para mim, sobre a prisão Liberty, e
quando ele está pensando na enormidade de tudo com que
lidou, para mim, Kirtland é um fator lá também. Como, sim, o
contexto imediato no Missouri é difícil, mas está se
desenvolvendo, estes foram anos muito difíceis para Joseph.

Hank Smith:

00:43:47

Sim. E pode ser cansativo, julgamento após julgamento após
julgamento. Lembro-me exatamente deste ano passado, meu
irmão faleceu em dezembro da COVID. Meu muito bom amigo
faleceu em janeiro, e depois meu pai faleceu em março, e eu
fiquei pensando: "Eu poderia lidar com cada um deles de cada
vez aqui, mas cara, eles estão apenas em sucessão, apenas
boom, boom, boom, boom". Apenas ... Oh, estou ficando
cansado".

Hank Smith:

00:44:12

Certo, e eu imagino Joseph que passa por coisas muito mais
difíceis, "Eu ... "Ano, ano, ano que vem, ano que vem, apenas:
"Oh, estou cansado. Isto é difícil". E o Senhor tem grandes
expectativas. Ele as ama e tem expectativas muito altas.

John Bytheway:

00:44:29

Foi o Elder Cook que, "Quero que você saiba, tivemos um
momento difícil".

Hank Smith:

00:44:34

Sim. Isso pode estar nos livros de história, Elizabeth, para 2020,
2021. [crosstalk 00:44:41] ficou difícil.

John Bytheway:

00:44:43

Depois as coisas ficaram difíceis.

Hank Smith:

00:44:45

Depois as coisas ficaram difíceis. O que aconteceu? Oh, eu nem
... Seria do tipo: "O que diz Mórmon?" "Eu nem quero
incomodá-lo em contar-lhe sobre isso.

John Bytheway:

00:44:51

Sim, [crosstalk 00:44:51].

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:44:52

Sim, certo. Eu não vou lhe dar a lista.

John Bytheway:

00:44:53

Acho que vou pular esta parte.

Hank Smith:

00:45:01

Podemos passar para [Seção] 113? Podemos apenas dar uma
olhada rápida, Elizabeth.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:45:05

Claro, então...

Hank Smith:

00:45:06

Você está bem? Ou você tem algo mais sobre [Seção] 112 antes
de terminarmos o 112?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:45:10

Então, eu diria apenas que a dissidência continua. Portanto, o
mês de julho parece que as coisas estão mais fáceis. Em
setembro, temos este confronto, e então Joseph vai para o Far
West e sai de Kirtland por um período de mais de um mês. Volta
no início de dezembro para descobrir que os dissidentes
aumentaram além de qualquer nível anterior de dissidência, e
que o Alto Conselho de Kirtland agiu realmente para
excomungar 28 dissidentes.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:45:42

E na verdade, John Smith em uma carta para seu filho George
Smith, que está fora do ensino de Kirtland, diz que eles
excomungaram 40 a 50 pessoas. E assim você tem esta
sensação de perda, de apenas uma diferença irreconciliável. E
Warren Parrish e estes dissidentes excomungados realmente
iniciam uma igreja rival em janeiro de 1838. Eles a chamam de A
Igreja de Cristo, e novamente seguindo este tema de um
profeta caído, dizem: "Vamos voltar para a restauração
correta", certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:46:15

"Não esta bobagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias que José dirigiu a todos. Vamos voltar à verdadeira
Igreja, A Igreja de Cristo, o nome original da Igreja". E somos
quase uma igreja concorrente. E assim você realmente tem a
sensação de divisão na comunidade de Kirtland, onde
literalmente tem pessoas tomando partido. E é neste momento
que vemos dissidentes ameaçando a violência contra os santos.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:46:46

E é também dentro deste contexto, não só existem estas
ameaças de violência, mas José recebe uma revelação no
outono de janeiro que diz: "Você precisa sair". Você precisa
chegar ao Missouri, e que todos aqueles santos que são fiéis
devem vir com você". Vocês precisam sair de Kirtland".

Hank Smith:

00:47:03

Uau. Então isso é janeiro de 38. "Está na hora de ir". Oh. Isso é
de partir o coração. Então julho, você sentiu: "Ei, estamos
reconciliando algumas coisas. Nós vamos ficar bem". Ele vai
para, Missouri, volta e é pior. Caramba. E você tem que se
mudar novamente.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:47:24

Certo.

Hank Smith:

00:47:25

E quero dizer, isto é ... Eles estão lá desde ... Lembro-me dos
episódios, John, onde falamos: "Saia de Nova York e vá para o
Ohio e eu vou lhe dar poder". Portanto, isto tem que ser de
partir o coração para deixar esta cidade onde tanta coisa
aconteceu.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:47:42

Certo, eles dedicaram um templo. Isso é enorme. Eles estão
deixando seu templo para trás.

Hank Smith:

00:47:50

Não consigo imaginar. E nós estamos sempre nos movendo no
inverno. Certo? Estamos sempre nos mudando em janeiro. É
como, oh, realmente, de novo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:47:58

Assim, com os Doze, a revelação de janeiro, eles agem
imediatamente sobre isso e saem naquela noite, mas suas
famílias não.

Hank Smith:

00:48:06

Então, Elizabeth, então ele não voltou há tanto tempo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:48:10

Não, não.

Hank Smith:

00:48:11

Certo? Quero dizer, ele veio...

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:48:12

É uma questão de ... Então ele volta no dia 10 de dezembro e...

Hank Smith:

00:48:16

Um mês depois.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:48:16

... essencialmente um mês depois eles estão saindo.

Hank Smith:

00:48:20

Uau.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:48:21

Certo. Temos famílias, como Bathsheba Bigler, que se tornarão
Bathsheba Smith. Ela fala sobre a chegada dias antes do
massacre de Haun's Mill de Kirtland, de Ohio.

Hank Smith:

00:48:36

Acabamos de chegar aqui. Oh. E isto tem que ser... Elizabeth,
em sua pesquisa, tem que ser um momento de partir o coração.
Estas são boas pessoas que estão deixando a Igreja e agora
estão muito zangadas. Como você vê isso acontecendo? Porque

eu tenho alguns amigos que ficaram chateados, decidiram que
vão deixar a Igreja, e há muita raiva lá. E parece semelhante.
Hank Smith:

00:49:10

Então, como você vê o jogo? O que você está sentindo com
isso?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:49:13

Sim. Portanto, definitivamente há muita emoção em jogo, e
você vê isso especialmente nas cartas que temos que são cartas
contemporâneas. Portanto, temos este pequeno grupo de
cartas. Vilate Kimball está escrevendo para Heber, Mary
continua escrevendo para Mercy. Hepzibah Richards, primo de
Brigham, está escrevendo para vários membros da família, e
John Smith está escrevendo para George Smith. Portanto,
temos este grupo de cartas que nos dá alguma visão. E, em
geral, as mulheres estão de coração partido.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:49:40

Eles apenas vêem isto como uma divisão e uma perda de
amigos, e uma perda da comunidade com a qual tinham
desfrutado e com a qual realmente tinham sentido tal conexão.
Vilate diz a Heber que ela sente que os dissidentes foram
justificados em algumas coisas, mas que eles foram
essencialmente longe demais e que eles precisavam reconhecer
o castigo do Senhor e voltar na fila. E ela dá seu testemunho de
José, dizendo até mesmo: "Eu acho que os dissidentes são
justificados em algumas de suas preocupações".

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:50:17

Mary apenas fala sobre a sensação de divisão dos sonhos de
uma comunidade que é apenas alugada à parte. A mesma
comunidade que havia celebrado a dedicação do Templo
Kirtland apenas um ano antes está agora a ponto de ser inimiga
e ameaçadora de violência uma sobre a outra. E por isso é
realmente devastador. E então você vê alguns dos líderes
adotando, eu acho, uma abordagem um tanto problemática.
John Smith, que faz parte do Alto Conselho de Kirtland que
acabou excomungando os dissidentes, enquadra desta forma
para seu filho.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:50:51

Ele diz: "A Igreja tomou uma poda poderosa e fará melhor por
ela". E é uma abordagem de mão pesada.

Hank Smith:

00:50:59

Uau.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:51:00

Então, estamos colocando todos os lados nisto.

Hank Smith:

00:51:04

Sim. Uau. Isso é muito perspicaz. Tão bom. Elizabeth, há mais
alguma coisa que precisamos conversar com a Apostasia
Kirtland? Eu acho que as pessoas ... Acho que muitos de nossos

ouvintes vão dizer: "Uau, eu não sabia disso, e acho que você
enquadrou isso de uma maneira tão boa". Sim, apenas uma bela
maneira de, 'Vamos ser reais aqui, mas também vamos ...
Vamos ... Joseph ainda é escolhido. O Senhor é muito claro. Ele
é o cara".
Dra. Elizabeth Kuehn:

00:51:34

Sim, eu gosto de enquadrá-la em termos de não apenas validar
os dissidentes e dizer: "Há coisas realmente difíceis
acontecendo". Há coisas muito difíceis acontecendo". Certo?

Hank Smith:

00:51:44

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:51:44

Como se o bem-estar de sua família fosse um grande problema
para estas pessoas. E até mesmo as expectativas de um profeta,
certo? Esse é o fundamento de um testemunho. Mas também
gostaria de lembrar aos ouvintes que Joseph também se sentiu
traído. Ele estava fazendo tudo o que podia para seguir o
Senhor. Ele estava tentando construir uma comunidade. Ele
estava fazendo o que o Senhor lhe havia pedido que fizesse. Ele
estava tentando estes diferentes caminhos.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:52:17

E ao invés disso, ele se encontrou com amigos que o enganaram
como profeta caído e o viraram as costas para ele e o
rejeitaram. E não consigo imaginar a portagem que custou.

Hank Smith:

00:52:31

Sim. Os seres humanos são complexos.

John Bytheway:

00:52:36

Sim. Essa é uma boa maneira de colocar as coisas.

Hank Smith:

00:52:37

Oh, isso foi tão bom. Sim, foi muito bom. Porque seria tão fácil
culpar apenas Joseph. Só que tudo isso é sobre ele, quando na
verdade, isso é demais. Você não pode colocar isso sobre um
indivíduo, que ele deveria ser onisciente e saber tudo antes.
Certo?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:52:54

Ok. Então Joseph espera que sua família o reúna depois de ser
forçado a fugir de Kirtland, e então eles fazem a longa
caminhada até Far West, Missouri e chegam em meados de
março. E as perguntas que formam o D&C 113 foram
provavelmente escritas entre 16 e 29 de março, ou seja,
declarando que fomos capazes de estabelecer com base no livro
de roteiro, o diário em que estão gravados, bem como a
presença de Joseph no Far West.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:53:31

E a hora mais provável é depois de uma reunião do Alto
Conselho em Bispado em 24 de março, onde Elias Higbee

poderia ter afastado José e feito algumas perguntas que ele
tinha sobre Isaías.
Hank Smith:

00:53:46

Uau. Tão interessante que bem no meio de tudo isso vem uma
pergunta sobre as escrituras.

John Bytheway:

00:53:52

Você quer dizer que em cada parte da História da Igreja, as
pessoas têm perguntas sobre Isaías?

Hank Smith:

00:53:59

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:54:01

É universal.

John Bytheway:

00:54:02

Sim.

Hank Smith:

00:54:03

É universal. Ele poderia nos unir, todos nós...

John Bytheway:

00:54:05

Sim.

Hank Smith:

00:54:07

... de perguntas de Isaías. Então, eles têm feito alguns estudos,
como este Elias Higbee ... todas estas perguntas de Elias Higbee,
ou?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:54:16

Portanto, apenas a segunda parte. Assim, da forma como são
registrados, os três primeiros são de um indivíduo não
identificado. Talvez José, talvez não, e são claramente uma
resposta do Senhor, ou enquadrados nessa linguagem divina. E
então as próximas perguntas, aquelas sobre, acho que o
Capítulo 52, são as que foram feitas por Elias Higbee.

Hank Smith:

00:54:41

Ok.

John Bytheway:

00:54:42

Você pode nos falar um pouco sobre Elias Higbee?

Hank Smith:

00:54:44

Sabemos muito sobre ele?

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:54:47

Então, ele é um membro fiel.

John Bytheway:

00:54:50

Sim, ele morre fiel. Eu só ... Sim, ele morre fiel. Não era seu filho
... É o Francis Higbee que vai contra...

Hank Smith:

00:54:57

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:54:57

Sim, de uma forma muito grande.

John Bytheway:

00:54:59

Joseph, e Elias é fiel.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:54:59

Ambos os seus filhos realmente se opõem a ele, e isso está
dividindo muito a família.

John Bytheway:

00:55:06 É

uma pena.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:55:06

Sim, mas Francis Higbee é muito contra Joseph no contexto de
1844.

Hank Smith:

00:55:12

O período Nauvoo.

Dra. Elizabeth Kuehn:

00:55:13

Período Nauvoo. Sim.

Hank Smith:

00:55:15

Ok. Mas aqui Elias Higbee tem algumas perguntas que eu
gostaria de fazer ... Talvez eu esteja sendo um pouco ... Não sei,
mas eu gosto que ele esteja sendo conduzido. Há muita
escuridão. Isto é difícil. Ele ainda está nas escrituras. Eles ainda
estão tentando entender as escrituras.

John Bytheway:

00:55:31

Sim. Ei, o que isso significa? Ei, o que isto significa?

Hank Smith:

00:55:32

Sim. Eu gosto disso. Acho que isso é muito refrescante para
mim. Não precisamos passar de verso em verso através disto
porque eventualmente chegaremos lá como um podcast,
espero, John, se quisermos continuar com isto.

John Bytheway:

00:55:45

Chegaremos ao Antigo Testamento. Sim.

Hank Smith:

00:55:45

Sim, e algum Livro de Mórmon. Mas lá...

John Bytheway:

00:55:48

Posso mencionar algo que...

Hank Smith:

00:55:50

Sim, por favor, aponte ... Sim, John, você é nosso especialista
em Isaías ... especialista residente em Isaías. Conte-nos sobre
isso.

John Bytheway:

00:55:55

Oh, sim, esse seria eu. Mm-hmm (afirmativo). Não, há algo que
... Eu amo a pergunta no versículo nove. Bem, na verdade, os
versículos 7, 8, 9 e 10 são estas perguntas sobre Isaías 52.
"Veste a tua força, ó Sião". A que pessoas Isaías se referia? E a
resposta no versículo 8, ele havia se referido a: "Aqueles a
quem Deus deveria chamar nos últimos dias, que deveriam
deter o poder do sacerdócio para trazer novamente Sião, e a
redenção de Israel".

John Bytheway:

00:56:25 Colocar
suas forças é colocar a autoridade do sacerdócio, ao
qual ela Zion tem direito por linhagem. E roupas e poder e
autoridade são muitas vezes metáforas um para o outro, o que

é maravilhoso. E depois se afrouxar das faixas de seu pescoço,
diz no versículo nove. O que é isso? E no final do versículo 10,
diz: "As faixas de seu pescoço são as maldições de Deus sobre
ela".
John Bytheway:

00:56:51

E isto é o que eu acho fascinante, Hank, Elizabeth, é que esta
idéia em Isaías 52 é três vezes diferente no livro de Mórmon.
Em 2 Néfi 8, em 3 Néfi 20, o próprio Jesus a repete. E em
Moroni 10, quero dizer, são quase os últimos versículos do Livro
de Mórmon. Moroni 10:31, termina com o quê? 34--e Moroni
fala sobre isso. Assim, os dois primeiros versículos de Isaías 52
são: "Desperta, desperta, veste as minhas forças, ó Sião, veste
as belas vestes, ó Jerusalém, a cidade santa".

John Bytheway:

00:57:27

"Doravante não mais entrarão em ti os incircuncisos e os
impuros". E então o versículo dois: "Sacode-te do pó, levanta-te,
senta-te, ó Jerusalém". Solta-te das faixas do teu pescoço, ó
filha cativa de Sião". Esses são os dois primeiros versículos de
Isaías 52. São os dois últimos versículos de 2 Néfi 8. E então em
3 Néfi 20, Jesus diz: "Então se cumprirá o que está escrito":
Despertai, despertai novamente". Veste-te de minhas forças, ó
Sião; veste tuas belas vestes".

John Bytheway:

00:57:54

"Sacode-te do pó; levanta-te, senta-te, ó Jerusalém". E então
Moroni, eu adoro como ele coloca no final. E vou ler [Moroni
10] versículo 30, porque você tem que ouvir o contexto. "Mais
uma vez eu exortaria a que você entre em Cristo, que se agarre
a todo dom bom, que não toque no dom mau, nem na coisa
impura". E despertai e levantai-vos do pó, ó Jerusalém, e vestivos de vossas belas vestes, ó filha de Sião; e fortalecei vossas
estacas e ampliai vossas fronteiras para sempre".

John Bytheway:

00:58:22

Agora isto vai sair comigo, Hank, mas eu quero ... Alguns de
nossos ouvintes devem se lembrar do Presidente Kimball
falando sobre a tríplice missão da Igreja. Isso lhe diz alguma
coisa? Aperfeiçoar os santos - proclamar o evangelho,
aperfeiçoar os santos e redimir os mortos. Você acabou de ouvir
Morôni dizer a mesma coisa na língua de Isaías. Fortalecer a sua
aposta é aperfeiçoar os santos. Ampliar tuas fronteiras é
proclamar o evangelho. E vestir suas belas vestes é redimir os
mortos.

John Bytheway:

00:58:53

As coisas que fazemos no templo através do poder do
sacerdócio, certo? Então eu fico um pouco nervoso com isso
porque amo Isaías e encontro: "Uau, essa é a tríplice missão da
Igreja que Moroni está nos dizendo em Moroni 10. Participar da
obra de salvação". E aqui agora estamos ouvindo o Presidente
Nelson falar sobre o Encontro. Participar do trabalho de

salvação da mesma forma. Portanto, esses são meus dois
centavos. Oh, mas posso acrescentar mais uma coisa?
Hank Smith:

00:59:24

Eu acho que você está no comando aqui, então sim, claro.

John Bytheway:

00:59:26

Não, não, eu não estou. "Então, solta-te das faixas do teu
pescoço", quer dizer, tu sabes que os assírios eram a horrível
superpotência cruel na época de Isaías. E os invasores muitas
vezes tomavam... os habitantes conquistados da terra como
escravos, às vezes colocando faixas ao redor de seus pescoços, e
simbolicamente, o pecado é como uma amarração ao redor de
nosso pescoço. Assim, diz em [Doutrina e Convênios] 113,
versículo 10, "As faixas do pescoço são as maldições de Deus
sobre ela".

John Bytheway:

00:59:57

Mas se você ler estes versículos, se você voltar em Isaías 52, 2
Néfi 8, 3 Néfi 20, e ver esta frase: "Sacode-te do pó, levanta-te,
senta-te" Soa, decide, levanta-te, senta-te, senta-te. Qual delas
é? E eu quero ler, Paul Hoskisson foi um dos meus professores
do Antigo Testamento. Você se lembra dele, Hank?

Hank Smith:

01:00:22

Eu faço. Ele é realmente meu primo.

John Bytheway:

01:00:24

O quê?

Hank Smith:

01:00:25

Eu me lembro dele, sim.

John Bytheway:

01:00:26

Ok, vou citar o primo Paul para você aqui, Hank.

Hank Smith:

01:00:27

Sim, primo Paul.

John Bytheway:

01:00:29

E em uma daquelas mesas redondas sobre o Livro de Mórmon,
ele disse: "Que o povo de Israel deve se levantar do pó onde
esteve". O pó é um sinal de luto, um sinal de degradação. Eles
deveriam sair do pó, da razão de seu luto, deveriam se levantar,
deveriam entrar em casa novamente, porque o Senhor vai
aceitá-los. Devem tomar banho, vestir roupas novas, sentar-se
com o Senhor, compartilhar uma refeição com Ele uma vez,
mais uma vez como faziam antes de abandoná-Lo.

John Bytheway:

01:00:57

Então, o levantar do pó, sentar-se com dignidade, sacudir-se do
pó, e tudo isso são belas metáforas de como chegamos a Cristo
que Isaías estava usando, e curiosamente, aqui está,
novamente, eles queriam saber, o que isso significa? Ainda hoje
é relevante. Tríplice missão da Igreja, que se quadruplicou, que
se tornou viva, cuidadosa, convidada, unida, estão todas lá
dentro.

Hank Smith:

01:01:24

Uau. Ótimo trabalho, John. Como professor, John, tenho certeza
que você diria a mesma coisa. Eu vim para amar Isaías. Eu vim a
amar Isaías porque finalmente acho que vejo o que Néfi vê. Não
é mesmo? Que se você realmente quer acreditar em Jesus, leia
Isaías, certo? O dicionário bíblico diz: "Como se entende melhor
Isaías, eles entendem melhor Jesus". Não é mesmo? E eu acho
que aqui temos algumas boas perguntas sobre isso. Certo?

Hank Smith:

01:01:54

E é quase como se o Salvador fosse dizer nesta seção, você está
fazendo isso agora mesmo". Certo? "Você está reunindo meu
povo nestes últimos dias". É engraçado que eles estejam
descobrindo a reunião como se estivessem no meio da reunião.
Isso é fantástico. Aqui está o Senhor usando Isaías para
reanimar José, dar-lhe confiança. Certo? Porque eu me
pergunto ... Eu claramente não sei tanto sobre Joseph Smith
quanto você sabe, mas se fosse eu, isso me faria questionar:
"Estou fazendo as coisas certas?

Hank Smith:

01:02:26 Estou no

John Bytheway:

01:02:30

Oh cara.

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:02:30

Sim, isso é...

John Bytheway:

01:02:32

Eu sou quem Emma pensa que eu sou?

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:02:33

Sim.

Hank Smith:

01:02:34

Sim. Elizabeth, acho que nossos ouvintes adorariam ouvir de
você o que você aprendeu sobre Joseph Smith e seus
contemporâneos, pois você passou sua carreira agora
realmente em suas vidas, olhando para suas vidas em
profundidade. Tão profundamente quanto qualquer um pode ir.
O que você aprendeu?

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:02:56

Ganhei uma apreciação muito maior pelo peso do manto de
profeta que José tinha, e do homem que o sustentava. Acho que
às vezes nos concentramos tanto em tudo o que ele estava
tentando realizar, tudo o que ele fez, certo? Traduzindo o Livro
de Mórmon, restaurando a Igreja. Tantas, só para usar
linguagem bíblica, "coisas grandes e maravilhosas". Certo? E nós
nem sempre conseguimos ver o homem por trás disso. E
algumas das minhas delícias em procurar nos jornais são
quando você consegue ver os elementos muito humanos,
certo?

caminho certo? Ainda sou quem eu penso que sou"?

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:03:42

O homem que está tão animado para brincar na neve com seus
filhos, que está sobrecarregado pela liderança e pelas lutas que
enfrenta, que não tem necessariamente soluções para as
dívidas. Dívidas que ele não pode pagar e que ele quer pagar.
Que ele está fazendo tudo ao seu alcance para fazer um lugar
seguro para os santos. Um lugar onde eles não serão
perseguidos. Um lugar onde possam prosperar e criar a Sião que
tem sido seu objetivo desde o início para fazer a vontade do
Senhor de continuar o esforço de restauração.

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:04:28

E toda a perseguição e todas as dificuldades que o atormentam
ao longo de sua vida. Trabalhar em 1842 foi novamente ... É um
ano realmente difícil para José. John C. Bennett é impiedoso, e
está pedindo a falência, que tem conotações de fracasso. E é
uma capacidade de escapar dessas dívidas, e é também a
distinta generosidade de caráter que vejo em Joseph ao dizer:
"Eu não vou deixar ninguém mais ser sobrecarregado por essas
dívidas". Eu mesmo as assumirei".

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:05:09

"Eu sofrerei por fazer o que o Senhor nos pediu que fizéssemos
em Kirtland". Isso ainda o está afetando diretamente em 1842.
E assim eu acho que há apenas um maior apreço por tudo o que
ele está dedicando e por tudo o que ele está fazendo pelos
santos. Seu objetivo é em benefício deles, é estabelecer Zion.

Hank Smith:

01:05:39

Isso é lindo.

John Bytheway:

01:05:41

Absolutamente.

Hank Smith:

01:05:41

Absolutamente lindo. Só não sei como lhe agradecer. Sim, não
sei como lhe agradecer.

John Bytheway:

01:05:46

Sim, você realmente me abençoou hoje. Obrigado.

Hank Smith:

01:05:50

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:05:51

Estas seções significam muito para mim, e é só ... Trabalho nelas
há muito tempo e é difícil ver uma narrativa que não muda
quando eu sei que está errada. Espero que eu possa fazer uma
petição a este comitê de direção das escrituras e conseguir
[Seção] 111 mudar e nos colocar em uma base melhor que não
condene Joseph por fazer exatamente o que lhe foi pedido.

Hank Smith:

01:06:16

Sim.

John Bytheway:

01:06:16

Sim.

Hank Smith:

01:06:16

E Elizabeth, eu não sei se ... Não sei como é o outro lado, mas
acho que Joseph e eles vão estar lá para apertar sua mão e dizer
obrigado por tudo o que você fez para nos defender.

John Bytheway:

01:06:28

Sim.

Dra. Elizabeth Kuehn:

01:06:31

Eu não sei sobre isso, mas gostaria de conhecê-los.

Hank Smith:

01:06:33

Queremos agradecer à Dra. Elizabeth Kuehn pelo seu tempo e
sua experiência. Meu Deus, hoje fomos abençoados. Queremos
agradecer a todos vocês por nos ouvirem. Somos gratos por
vocês. Queremos agradecer aos nossos produtores executivos,
Steve e Shannon Sorensen. Nós os amamos. E a nossa equipe de
produção. Temos Lisa Spice, David Perry, Kyle Nelson, Will
Stoughton, e Jamie Neilson. Obrigado a todos por seu trabalho e
esforço e esperamos que cada um de vocês se junte a nós em
nosso próximo episódio de followHIM.

