På den 20 Marts 2015, der var en vidunderligt begivenheder der sket over Danmark. Der var en
delvis solformørkelse en storre solformørkelse end noget i 50 år. 83 procent af Solen forsvinder i
Månens skygge.
Det var endnu mere interessant fordi den falde sammen med den Marts jævndøgn.
Den største formørkelse fandt sted kl. 09:45:39 UTC 20. marts 2015, mens jævndøgn sket kl.
22:45:09 UTC, knap 13 timer efter den største formørkelse (den største formørkelse sket om
vinteren, 13 timer før foråret).
Denne begivenheder også bliver præget af en supermåne, som var også en nymåne som
markerede begyndelsen på det bibelske nytår.
Jeg desværre ikke var i stand til at ser den fordi to dage før den sket, på den 18 Marts bliver jeg
sendte hjem til Utah fra mit LDS mission i Danmark. Alligevel, jeg har aldrig glemte denne
begivenheder og jeg tanker om den ofte.
Guds gerninger er af store vigtighed til os. Alle ting bliver skabt for vores god. De blev skabt af
en kærligt Skaber. Denne blogs formål er til at snakke om Guds mange store gerninger og til at
inviterer alle mennesker at omvende sig og komme til Kristus og bliver frelst ved Hans nåde.
Vi skal begynde ved at studier Mormons Bog. Jeg håber og beder Gud at den som er skrevet
her må være til Hans herlighed og bringe dem som vil høre og som søger for sandheden til Ham
så deres glæde må være store hos Ham.
Taylor Saunders

Jeg, Nefi, der er født af agtværdige forældre, jeg blev derfor oplært en del i al min fars lærdom,
og da jeg har set mange trængsler i løbet af mine dage, men alligevel er blevet meget
begunstiget af Herren alle mine dage, ja, da jeg har fået stor kundskab om Guds godhed og
hemmeligheder, udfærdiger jeg derfor en optegnelse om mit virke i mine dage.
Her i den første vers finde vi mange interessant ting. Jeg vil gerne lægger mærke til Nefis
vidnesbyrd om den som han oplevede. Han har set "mange trængsler I løbet af mine dage"
Da jeg læste dette før, jeg tænkt at de trængsler Nefi snakket om var dårligt, og at Nefi næsten
klagede om de svært ting som han oplevede. Men måske denne er ikke den rigtig måde at læse
Nefis ord.
Er det muligt at disse trængsler var den måde hvorpå Nefi "blevet meget begunstiget af Herren
alle mine dage," og "fået stor kundskab om Guds godhed og hemmeligheder?"
Hvis det er sådan end måske trængsler er ikke så dårligt som vi bliver overbevist de er. Måske
trængsler er velsignelser fordi de er en måde hvorpå vi få stor kundskab om Guds godhed og
hemmeligheder og bliver meget begunstiget af Herren.
Der er andre skifter også som snakke om denne princip.
Alma 32:5-16

"Og de kom til Alma, og den, der var mest fremtrædende blandt dem, sagde til ham: Se, hvad
skal disse mine brødre gøre, for de bliver foragtet af alle mennesker på grund af deres
fattigdom, ja, og især af vore præster, for de har stødt os ud af vore synagoger, som vi har
arbejdet rigeligt med vore egne hænder for at bygge; og de har stødt os ud på grund af vor
overordentlig store fattigdom, og vi har ikke noget sted at dyrke vor Gud; og se, hvad skal vi
gøre?
6 Og se, da Alma hørte dette, vendte han sig straks om med ansigtet vendt lige mod ham, og
han så med stor glæde, for han så, at deres trængsler virkelig havde ydmyget dem, og at de var
beredte til at høre ordet.
7 Derfor sagde han ikke mere til den anden mængde, men han strakte hånden ud og råbte til
dem, som han så, og som oprigtigt angrede, og sagde til dem:
8 Jeg ser, at I er ydmyge i hjertet, og om så er, da er I velsignede.
9 Se, jeres broder har sagt: Hvad skal vi gøre, for vi er blevet stødt ud af vore synagoger, så vi
ikke kan tilbede vor Gud?
10 Se, jeg siger jer: Mener I, at I ikke kan tilbede Gud, uden at det nødvendigvis sker i jeres
synagoger?
11 Og endvidere vil jeg spørge jer: Mener I, at I ikke må tilbede Gud mere end én gang om
ugen?
12 Jeg siger jer: Det er godt, at I er blevet stødt ud af jeres synagoger, så I kan være ydmyge,
og så I kan lære visdom, for det er nødvendigt, at I skal lære visdom; og det er fordi, at I er
blevet stødt ud, og at I bliver foragtet af jeres brødre på grund af jeres overordentlig store
fattigdom, at I er bragt til at være ydmyge i hjertet; for I er bragt til at være ydmyge af
nødvendighed.
13 Og se, fordi I bliver nødt til at være ydmyge, er I velsignede, for et menneske stræber somme
tider efter at omvende sig, hvis han bliver nødt til at være ydmyg; og visselig, hver den, der
omvender sig, skal finde barmhjertighed; og den, der finder barmhjertighed og holder ud til
enden, han skal blive frelst.
14 Og se, som jeg sagde til jer, at fordi I blev nødt til at være ydmyge, så blev I velsignet; mener
I da ikke, at de, som selv oprigtigt ydmyger sig på grund af ordet, er mere velsignede?
15 Jo, den, der oprigtigt ydmyger sig og omvender sig fra sine synder og holder ud til enden,
han skal blive velsignet – ja, meget mere velsignet end de, der bliver nødt til at være ydmyge på
grund af deres overordentlig store fattigdom.

16 Velsignede er derfor de, der ydmyger sig uden at være nødt til at være ydmyge; eller rettere
med andre ord, velsignet er den, der tror på Guds ord og bliver døbt uden stædighed i hjertet,
ja, uden at være blevet bragt til at kende ordet eller endog være blevet nødt til at kende det, før
de vil tro."
Vi kan se fra disse skrifter at det var på grund af deres trængsler at de fået ydmyghed og
visdom og bliver forberedt til at høre ordet. Vi kan se for dem at deres trængsler var en store
velsignesler fordi uden deres trængsler ville de ikke havde fået så store glæde som var muligt
for dem. Og vi kan se at Gud altid gøre alle ting for Sit barns god, fordi Han er Kærligheds Gud
og også Barmhjertigheds Gud.
Måske den mest mægtige vidnesbyrd om dette komme fra vores Herre Jesus Kristus.
Lære Han:
"Og videre, velsignede er alle de, som sørger, for de skal trøstes." (Tredje Nefi 12:4)
Det er kort men i disse ord kan vi se meget. Han begyne ved at siger at alle de der sørger er
velsignede.
Hvor interessant. Er det muligt at alt det vi oplever her er designet til at få os til at blive tilføjet
på? Alle de ting vi lider og de ting vi oplever her?
Måske det er derfor når vi sørger vi er velsignede? Det er min opfattelse at alle ting som vi
oplever her er designet af Gud for vores gavn. Vi lider, fordi vi er... fordi vi er dødelige, fordi det
er det fælles parti, som er designet til at blive oplevet som en konsekvens af faldet. Og der er
ingen flugt derfra. Men måske den er en rigtig god ting? Måske der er ting vi kan kun oplever
her i en faldende verden som er nødvendigt for os at opleve før vi kan skridt videre? Måske det,
her og nu, er en del af evigheden? Måske de ting du lære her og nu gennem de ting du oplever
er en del af din egen evigt skridt?
Kristus siger videre “for de skal trøstes”. Den er vidunderlig. Vi er ikke kun velsignet når vi
sørger i dette liv men Kristus lover os at vi skal ikke sørger altid.
“Og han skal gå omkring og lide smerter og trængsler og fristelser af enhver art; og dette for at
det ord må blive opfyldt, som lyder: Han vil påtage sig sit folks smerter og sygdomme.
12 Og han vil påtage sig døden, så han kan løse dødens bånd, som binder hans folk; og han vil
påtage sig deres skrøbeligheder, så hans indre kan fyldes med barmhjertighed, hvad angår
kødet, så han, hvad angår kødet, kan vide, hvorledes han kan bistå sit folk, hvad angår deres
skrøbeligheder.
13 Se, Ånden ved alt; alligevel lider Guds Søn, hvad angår kødet, så han kan påtage sig sit
folks synder, så han kan slette deres overtrædelser i overensstemmelse med sin magt til at
udfri; og se nu, det er det vidnesbyrd, som er i mig.” (Alma 7:11-13)

Kristus har taget på sig alle vores overtrædelser, alle vores synder, sygdom, smerter, og
trængsler. Han har gjort denne for at udfri os fra alle disse ting. Det er fordi Han har gjort denne
at Han kan lover os at dem som sørger skal trøstes. Han er den som giver trøste. Det er på
grund af denne at en titel som Kristus har er Den Anden Talsmand. (Johannesevangeliet
14:21-23) Vi skal snakke om denne snart i kommende blogindlæg.
Alle de fornærmelser som vi bære fordi af andre skal Han rettes. Og alle de skrøbeligheder som
vi lider fordi af kødet skal Han fjernes. “Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke
være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er
forsvundet.” (Johannes’ Åbenbaring 21:4) Opstandelse fra døden skal komme gennem Ham.
“for var det ikke for den forløsning, som han har tilvejebragt for sit folk, og som var beredt fra
verdens grundlæggelse, jeg siger jer, var det ikke for dette, måtte hele menneskeslægten være
fortabt.
20 Men se, dødens bånd skal blive brudt, og Sønnen regerer og har magt over de døde; derfor
tilvejebringer han de dødes opstandelse.
21 Og der finder en opstandelse sted, nemlig en første opstandelse; ja, nemlig en opstandelse
af dem, som har været, og som er, og som skal være, lige til Kristus – for således skal han
kaldes – opstår.
22 Og se, alle profeterne og alle dem, der har troet på deres ord, eller alle dem, der har holdt
Guds befalinger, skal komme frem i den første opstandelse; derfor udgør de den første
opstandelse.
23 De bliver oprejst for at bo hos Gud, som har forløst dem; således får de evigt liv ved Kristus,
som har brudt dødens bånd.
24 Og disse er dem, der har del i den første opstandelse; og disse er dem, der døde i
uvidenhed, før Kristus kom, idet de ikke fik frelse forkyndt for sig. Og således tilvejebringer
Herren genløsningen af disse; og de har en del i den første opstandelse eller har evigt liv, idet
de er forløst af Herren.
25 Og små børn har også evigt liv.
26 Men se, og frygt, og skælv for Gud, for I bør skælve; for Herren forløser ingen sådanne, som
sætter sig op imod ham og dør i deres synder, ja, alle de, der har været fortabt i deres synder,
lige siden verden begyndte, som forsætligt har sat sig op imod Gud, og som har kendt Guds
befalinger og ikke villet holde dem, disse er dem, der ingen del har i den første opstandelse.
27 Bør I derfor ikke skælve? For frelse bliver ikke sådanne til del; for Herren har ikke forløst
sådanne; ja, ej heller kan Herren forløse sådanne; for han kan ikke modsige sig selv, for han
kan ikke afslå retfærdigheden, når den har sit krav.” (Mosijas Bog 15:19-27)
Spørgsmålet er ikke vil vi lider som vi er her, men spørgsmålet er, hvor tålmodigt, hvor ydmygt
og hvor elskværdig og taknemlig vil vi være mens vi opleve alle de trængsler i vores liv? Måske
noget af de trængsler vi opleve er designet til at hjælpe os få tålmodighed? Måske de alle er for
vores gavn og derfor ville vi have det bedre hvis vores hjerte blev fyldt med taknemlighed,
elskværdighed, ydmyghed og tålmodighed mens vi navigere gennem livets prøvelser? Måske
de alle er velsignelser givet os fra en kærligt Gud som elsker os mere end vi nu forstå?

Husk de ord af Gud til Joseph Smith mens han var i Liberty fængelse, Joseph begynde ved at
bed:
“O Gud, hvor er du? Og hvor er paulunet, som dækker dit skjul?
2 Hvor længe skal din hånd holdes tilbage og dit øje, ja, dit rene øje, skue ned fra de evige
himle på den uret, som gøres mod dit folk og dine tjenere, og dine ører gennemtrænges af
deres råb?
3 Ja, o Herre, hvor længe skal de lide denne uret og ulovlige undertrykkelse, førend dit hjerte
bliver blødgjort over for dem, og dit indre bliver bevæget af medfølelse med dem?
4 O, Herre, Gud, Almægtige, skaber af himmel, jord og hav og alt, hvad der er i dem, og som
behersker og har magt over Djævelen og det mørke og natomhyllede rige Sheol – udræk din
hånd, lad dit øje gennembore, lad dit paulun blive løftet, lad ikke længere dit skjul være dækket,
lad dit øre blive bøjet, lad dit hjerte blive blødgjort og dit indre bevæget af medfølelse med os.
5 Lad din vrede blive optændt mod vore fjender, og skaf os i dit hjertes raseri hævn for uretten
mod os med dit sværd.
6 Husk dine lidende hellige, o vor Gud, så skal dine tjenere fryde sig over dit navn for evigt.”
Og Gud svaret:
“Min søn, lad der være fred i din sjæl, din modgang og dine trængsler skal kun vare et øjeblik,
8 og så skal Gud, hvis du udholder dem vel, ophøje dig i det høje; du skal sejre over alle dine
fjender.
9 Dine venner står dig bi, og de skal atter hilse dig med varmt hjerte og venlige hænder.
10 Du er endnu ikke som Job, dine venner går ikke i rette med dig, ej heller beskylder de dig for
overtrædelse, sådan som de gjorde med Job.
11 Og de, der beskylder dig for overtrædelse, deres forhåbninger skal svides af, og deres
forventninger skal smelte bort, som rimfrosten smelter for den opgående sols brændende
stråler;” (L&P 121: 1-11)
Lad os have fred også i vores sjæller for vores trængsler skal kun vare et øjeblik, og hvis vi
udholder dem vel så skal vores velsignelser også være høje.
Der er en anden vigtig ting at snakke om angående trængsler. Og det er andgående trængsler
som andre oplever.
Vi kan se i Kristus den perfekte eksempel. Hele Hans liv var den eksempel for os at følge. Når
man læser Matthæus, eller Markus, Lukas eller Johannes, kan man se igennem det hele
vidnesbyrd efter vidnesbyrd om Kristus der betjent andre. En kom til Ham og sagde “Hjælpe
mig, Herre!” Og straks Han går og gjort alt som han var bedt om. Det gjorde ikke noget om at
Han blev ubelejligt, straks Han går og hjælpe alle der bedt Ham. Der var stor skarer der bedt
Ham at helbrede deres syg. De bragt alle deres syg og lægge dem før Hans fodder. Og Han
helbredet dem.
Således som Jesus er vores perfekt eksempel, kan vi se den vi skal gøre med alle som vi finder
der har trængsler og beder om vores hjælpe. Jesus undervist os:

“Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.” (Mattæusevangeliet
5:42)
Hvis du vil gerne være som din Herre. Gøre som din Herre.
“Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller
fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da
skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige
i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget
at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg
var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig.
Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig
og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig
nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil
svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det
har I gjort mod mig.” (Mattæusevangeliet 25:32-40)

