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“vil dømme alle mennesker etter deres 
gjerninger – etter deres hjerters ønsker” 
(L&p 137:9; se også Alma 41:3).

Eldste Bruce R. McConkie har sagt: 
“I reell, men overført betydning er 
livets bok opptegnelsen over menne-
skenes handlinger som er skrevet i 
deres egen kropp … Det vil si, hver 
tanke, hvert ord og hver gjerning har 
en [effekt] på menneskekroppen, 
alle disse setter sine spor, spor som 
kan leses av Ham som er Evig, like 
lett som ordene i en bok kan leses” 
(Mormon Doctrine, 2. utg. [1966], 97).

Internett registrerer også deres 
ønsker, uttrykt i form av søk og klikk. 
Det finnes skarer av dem som venter 
på å oppfylle disse ønskene. Når dere 
surfer på Internett, etterlater dere spor 
– hva dere kommuniserer, hvor dere 
har vært, hvor lenge dere har vært 
der og hva som interesserer dere. På 
denne måten skapes det en nettprofil 
av dere – på en måte nettversjonen 
av livets bok. Som i livet vil Internett 
gi dere mer og mer av det dere søker. 
Hvis deres ønsker er rene, kan Inter-
nett foredle dem og gjøre det stadig 
enklere å engasjere seg i verdige sysler. 
Men det motsatte er også tilfelle.

Eldste Neal A. Maxwell beskrev 
det slik:

“Det vi bevisst ønsker over tid, vil 
avgjøre hva vi til sist vil bli og hva vi 
vil motta i evigheten …

… Kun ved å kultivere og videre-
utvikle våre ønsker kan de bli våre 
allierte istedenfor våre fiender!” (“Efter 
[våre] hjerters ønsker,” Lys over Norge, 
jan. 1997, 20).

Mine unge brødre, hvis dere ikke er 
føre var og styrer deres ønsker, vil ver-
den gjøre det for dere. Hver dag for-
søker verden å påvirke deres ønsker, 
lokke dere til å kjøpe noe, klikke på 
noe, spille noe, lese eller se på noe. Til 
syvende og sist er valget deres. Dere 
har handlefrihet. Det er evnen til ikke 

verden har å tilby. Med det kan dere 
utrette store ting på kort tid, eller dere 
kan bli fanget i endeløse løkker av 
trivialiteter som kaster bort tiden og 
forringer deres potensial. Med et klikk 
på en knapp kan dere få tilgang til alt 
dere måtte ønske. Dette er nøkkelen 
– hva er det deres hjerte ønsker? Hva 
blir dere tiltrukket av? Hvor vil deres 
ønsker lede dere?

Husk at Gud “gir menneskene ifølge 
deres ønske” (Alma 29:4), og at han 

Av Randall L. Ridd
Annenrådgiver i Unge menns generalpresidentskap

Unge menn, dere har sikkert hørt 
før at dere er en “utvalgt ætt”, 
noe som betyr at Gud valgte og 

forberedte dere til å komme til jorden 
i denne tid i en stor hensikt. Jeg vet 
at dette er sant. Men i kveld vil jeg 
tale til dere som den “utvalgte gene-
rasjon”, fordi aldri før i historien har 
enkeltpersoner vært velsignet med så 
mange valgmuligheter. Flere valg betyr 
flere muligheter. Flere muligheter 
betyr større potensial til å gjøre godt 
og, dessverre, også ondt. Jeg tror at 
Gud har sendt dere hit på denne tiden 
fordi han stoler på at dere skal klare å 
skjelne mellom de svimlende valgmu-
lighetene som finnes.

I 1974 sa president Spencer W. 
Kimball: “Jeg tror at Herren er ivrig 
etter å gi oss oppfinnelser som vi leg-
folk knapt har fått et glimt av” (“When 
the World Will Be Converted,” Ensign, 
okt. 1974, 10).

Og det har han gjort! Dere vokser 
opp med et av de beste verktøyene 
til å gjøre godt i menneskets historie: 
Internett. Men det gir oss også en 
omfattende buffet av valg. Overflo-
den av valg medfører en like stor del 
ansvar. Det letter deres tilgang til både 
det aller beste og det aller verste som 

Den utvalgte 
generasjon
Dere ble utvalgt til å delta i hans arbeid på denne tid 
fordi han stoler på at dere tar de rette valgene.
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bare å følge deres ønsker, men også 
til å foredle, rense og forbedre deres 
ønsker. Handlefrihet er deres kraft til å 
bli noe. Hvert valg bringer dere nær-
mere eller lenger bort fra det dere er 
ment å bli, hvert klikk har betydning. 
Tenk alltid etter: “Hvor vil dette valget 
føre meg?” Utvikle evnen til å se lenger 
enn til øyeblikket.

Satan ønsker å kontrollere deres 
handlefrihet slik at han kan kontrol-
lere hva dere blir. Han vet at en av de 
beste måtene å gjøre dette på er ved å 
fange dere med vanedannende adferd. 
Deres valg avgjør om teknologien vil 
styrke dere eller slavebinde dere.

Jeg skal gi dere fire prinsipper for å 
hjelpe dere, den utvalgte generasjon, 
å styre deres ønsker og veilede deres 
bruk av teknologi.

For det første: Å vite hvem dere egentlig 
er, gjør avgjørelser lettere.

Jeg har en venn som har lært denne 
sannheten på en svært personlig måte. 
Hans sønn ble oppdratt i evangeliet, 
men han syntes å være på villspor 
åndelig sett. Han avslo ofte mulighe-
ter til å utøve prestedømmet. Hans 
foreldre ble skuffet da han erklærte at 

han hadde bestemt seg for ikke å reise 
på misjon. Min venn ba innstendig for 
sønnen sin, i håp om at han ville opp-
leve en forandring i hjertet. Dette håpet 
ble knust da sønnen bekjentgjorde at 
han var forlovet og skulle gifte seg. 
Faren tryglet sønnen om å motta sin 
patriarkalske velsignelse. Sønnen gikk 
til slutt med på det, men insisterte på å 
besøke patriarken alene.

Da han kom hjem etter velsignel-
sen, var han veldig følelsesladet. Han 
tok kjæresten med utenfor der de 
kunne snakke på tomannshånd. Faren 
kikket ut av vinduet og så det unge 
paret tørke hverandres tårer.

Senere fortalte sønnen faren hva 
som hadde skjedd. Full av følelser for-
klarte han at under velsignelsen hadde 
han fått et glimt av hvem han var i den 
førjordiske verden. Han så hvor tapper 
og innflytelsesrik han var med hensyn 
til å overtale andre til å følge Kristus. 
Hvordan kunne han unnlate å reise på 
misjon når han visste hvem han var?

Unge menn, husk hvem dere 
egentlig er. Husk at dere bærer det 
hellige prestedømme. Dette vil inspi-
rere dere til å ta riktige valg når dere 
bruker Internett og gjennom hele livet.

For det annet: Koble til kraftens kilde
I hånden holder dere tidenes vis-

dom – og ikke minst profetenes ord 
fra gammeltestamentlig tid til Tho-
mas S. Monson. Men hvis dere ikke 
regelmessig lader mobiltelefonen, er 
den ubrukelig, og dere føler dere for-
tapt og isolert. Dere ville aldri latt det 
gå en eneste dag uten å lade batteriet.

Så viktig som det enn er å gå hjem-
mefra hver dag med en fullt oppladet 
mobiltelefon, er det langt viktigere å 
være fulladet åndelig. Hver gang dere 
kobler til telefonen, kan dere bruke 
den som en påminnelse om å tenke 
etter om dere har koblet til den viktig-
ste kilden til åndelig kraft – bønn og 
skriftstudium, som vil lade dere med 
inspirasjon gjennom Den hellige ånd 
(se L&p 11:12–14). Dette vil hjelpe 
dere å kjenne Herrens sinn og vilje 
for å ta de små, men viktige daglige 
valg som avgjør deres retning. Mange 
av oss stopper umiddelbart med det 
vi holder på med for å lese en tekst-
melding – burde vi ikke legge enda 
mer vekt på meldinger fra Herren? Å 
forsømme å koble oss til denne kraf-
ten burde være utenkelig for oss (se 
2 Nephi 32:3).
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erstattet av et portrett av en mann han 
ikke gjenkjenner – av general George 
Washington.

Rip Van Winkle hadde sovet i 20 år! 
Dermed hadde han gått glipp av en 
av de mest spennende periodene i 
landets historie – han hadde sovet 
gjennom den amerikanske revolusjon.

I mai 1966 brukte dr. Martin Luther 
King jr. denne historien som en illu-
strasjon for sin tale “Sov ikke gjennom 
revolusjonen.” 1

I dag ønsker jeg å bruke samme 
tema og stille et spørsmål til alle oss 
som bærer Guds prestedømme: Sover 
dere gjennom gjenopprettelsen?

Vi lever under gjenopprettelsen
Noen ganger tenker vi på evan-

geliets gjengivelse som noe som er 

Av president Dieter F. Uchtdorf
Annenrådgiver i Det første presidentskap

For nesten 200 år siden ble den 
amerikanske novellen “Rip Van 
Winkle” umiddelbart en klassi-

ker. Hovedpersonen, Rip, er en lite 
ambisiøs mann som er svært flink til 
å unngå to ting: arbeid og sin hustru.

En dag han er på tur i fjellet med 
hunden, oppdager han en gruppe 
merkelig kledde menn som drikker og 
spiller spill. Etter å tatt imot litt alkohol 
fra dem, blir Rip søvnig og lukker 
øynene et øyeblikk. Når han åpner 
øynene igjen, blir han overrasket over 
at hunden er borte, geværet har rustet, 
og nå har han langt skjegg.

Rip kommer seg hjem til lands-
byen, bare for å oppdage at alt er 
forandret. Hans hustru er død, hans 
venner er borte, og portrettet av 
kong George III i vertshuset har blitt 

Sover du gjennom 
gjenopprettelsen?
Det står for mye på spill til at vi som enkeltpersoner, 
familier og som Kristi Kirke bare skal yte halvhjertet 
innsats for dette hellige verk.

For det tredje: Å eie en smarttelefon 
gjør deg ikke smart, men å bruke 
den klokt kan gjøre det.

Unge menn, ikke gjør dumme ting 
med smarttelefonen. Dere vet hva jeg 
mener (se Mosiah 4:29). Det finnes 
utallige måter teknologi kan distra-
here dere fra det som er viktigst på. 
Følg ordtaket “Vær der du er, når du 
er der.” Når du kjører, kjør. Når du er 
i klassen, fokuser på leksjonen. Når 
du er sammen med venner, gi dem 
din oppmerksomhet. Hjernen kan 
ikke konsentrere seg om to ting på 
en gang. Multitasking innebærer bare 
raskt å skifte fokus fra én ting til en 
annen. Et gammelt ordtak lyder: “Hvis 
du jager to kaniner, får du ikke tak i 
noen av dem.”

For det fjerde: Herren sørger  
for teknologi for å oppnå sine  
hensikter.

Den guddommelige hensikten 
med teknologien er å fremskynde 
arbeidet med å frelse sjeler. Som 
medlemmer av den utvalgte genera-
sjon forstår dere teknologi. Bruk den 
til å fremskynde deres utvikling mot 
fullkommenhet. Fordi dere har fått 
mye, må dere også gi (se “Fordi jeg 
er blitt meget gitt,” Salmer, nr. 141). 
Herren forventer at dere bruker disse 
flotte verktøyene til å bringe hans 
verk til neste nivå, til å spre evan-
geliet på en måte som min genera-
sjon ikke kunne forestille seg. Der 
tidligere generasjoner påvirket sine 
naboer og sin by, har dere evnen 
gjennom Internett og sosiale medier 
til å nå utover landegrensene og 
påvirke hele verden.

Jeg vitner om at dette er Herrens 
kirke. Dere ble utvalgt til å delta i hans 
arbeid på denne tid fordi han stoler 
på at dere tar de rette valgene. Dere 
er den utvalgte generasjon. I Jesu 
Kristi navn. Amen. ◼




