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şi că El „îi [va] judeca pe toţi oamenii 
după faptele lor, potrivit dorinţei inimii 
lor” (D&L 137:9; vezi, de asemenea 
Alma 41:3).

Vârstnicul Bruce R. McConkie a 
spus: „Într-un sens adevărat, deşi figu-
rat, cartea vieţii este cronica faptelor 
oamenilor consemnată în trupurile 
lor… Adică, fiecare gând, cuvânt şi 
faptă au un [efect] asupra corpului 
uman; toate acestea lasă semne, semne 
care pot fi citite de El, care este Etern, 
cu aceeaşi uşurinţă cu care pot fi citite 
cuvintele dintr-o carte” (Mormon 
Doctrine, a doua ed. [1966], p. 97).

Internetul, de asemenea, consem-
nează dorinţele voastre exprimate sub 
forma unor căutări şi apăsări de bu-
toane. Avem la dispoziţie resurse vaste 
care ne pot îndeplini aceste dorinţe. 
Când navigaţi pe Internet, lăsaţi urme 
– ceea ce comunicaţi, unde aţi fost, 
cât timp aţi fost acolo şi ce lucruri vă 
interesează. Astfel, Internetul creează 
un profil online al vostru – într-un 
sens, propria „cartea a vieţii online”. 
Ca în viaţă, Internetul vă va oferi tot 
mai mult din ceea ce căutaţi. Dacă do-
rinţele voastre sunt pure, Internetul le 
va face şi mai pure, ajutându-vă mereu 
să vă angajaţi în realizarea unor ţeluri 
demne. Dar, opusul este, de aseme-
nea, adevărat.

Vârstnicul Neal A. Maxwell a spus:
„Ceea ce ne dorim cu insistenţă, în 

timp, este ce vom deveni în cele din 
urmă şi vom primi în eternitate …

Doar dacă le educăm şi canalizăm, 
dorinţele pot deveni aliaţii noştri în 
loc de duşmanii noştri!” („According 
to the Desire of [Our] Hearts”, Ensign, 
nov. 1996, p. 21, 22).

Dragii mei tineri fraţi, dacă nu 
sunteţi proactivi în educarea dorinţelor 
voastre, lumea va face acest lucru în 
locul vostru. În fiecare zi, lumea caută 
să vă influenţeze dorinţele, ademenin-
du-vă să cumpăraţi ceva, să apăsaţi pe 

acces atât la ceea ce lumea are mai 
bun de oferit, cât şi la ceea ce are mai 
rău de oferit. Cu ajutorul Internetului, 
putem face lucruri măreţe într-o scurtă 
perioadă de timp, sau ne putem lăsa 
seduşi să facem lucruri banale care vor 
fi o pierdere de vreme şi ne vor scă-
dea potenţialul de a face bine. Printr-o 
apăsare de buton, puteţi accesa ceea 
ce doriţi cel mai mult. Acest lucru este 
important – ce doriţi cel mai mult? Ce 
vă atrage cel mai mult? Încotro vă vor 
duce dorinţele dumneavoastră?

Amintiţi-vă că Dumnezeu „le dă oa-
menilor după dorinţa lor” (Alma 29:4) 

Randall L. Ridd
al doilea consilier în Preşedinţia generală a Tinerilor Băieţi

Dragi tineri băieţi, probabil aţi 
mai auzit înainte că sunteţi 
„generaţia aleasă”, însemnând 

că Dumnezeu v-a ales şi v-a pregătit 
să veniţi pe Pământ în aceste vremuri 
pentru un scop măreţ. Ştiu că acest lu-
cru este adevărat. Dar, în această seară, 
aş dori să mă adresez vouă numin-
du-vă „generaţia alegerilor” deoarece, 
niciodată în istorie, oamenii nu au fost 
binecuvântaţi cu atât de multe posibili-
tăţi de a face alegeri. Mai multe alegeri 
înseamnă mai multe ocazii; mai multe 
ocazii înseamnă un potenţial mai mare 
de a face bine şi, din nefericire, de a 
face rău. Cred că Dumnezeu v-a trimis 
aici, în aceste vremuri, deoarece El are 
încredere că veţi reuşi să discerneţi 
alegerile potrivite dintre nenumăratele 
alegeri pe care le aveţi la dispoziţie.

În anul 1974, preşedintele 
Spencer W. Kimball a spus: „Cred că 
Domnul este nerăbdător să ne ofere 
invenţii pe care noi, profanii, nici nu 
le-am visat” („When the World Will Be 
Converted”, Ensign, oct. 1974, p. 10).

Şi El a făcut acest lucru! Voi creşteţi 
având unul dintre cele mai măreţe 
instrumente din istoria omului, care 
pot fi folosite pentru a face bine: 
Internetul. Acesta este însoţit de o 
varietate elaborată de alegeri. Această 
multitudine de alegeri aduce cu sine 
şi o mare responsabilitate. Vă oferă 

Generaţia alegerilor
Voi aţi fost aleşi să participaţi la lucrarea Sa în aceste vremuri 
deoarece El are încredere că veţi face alegerile corecte.
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ceva, să jucaţi ceva, să citiţi sau să vi-
zionaţi ceva. În cele din urmă, alegerea 
vă aparţine. Aveţi libertatea de a alege. 
Aceasta reprezintă nu doar puterea de 
a acţiona asupra dorinţelor voastre, ci, 
de asemenea, de a vi le rafina, purifica 
şi îmbunătăţi. Libertatea de a alege 
reprezintă puterea voastră de a deveni 
ce alegeţi să fiţi. Fiecare alegere vă 
duce mai aproape sau mai departe de 
ceea ce Dumnezeu doreşte ca voi să 
deveniţi; fiecare apăsare de buton în-
seamnă ceva. Întrebaţi-vă: „Încotro mă 
va duce această alegere?” Dezvoltaţi-vă 
capacitatea de a vedea ce consecinţe 
vor avea alegerile voastre.

Satana doreşte să vă controleze 
dorinţele pentru a putea controla ceea 
ce deveniţi. El ştie că una dintre cele 
mai bune modalităţi de a face acest 
lucru este să vă prindă în capcană 
cu un comportament care creează 
dependenţă. Alegerile dumneavoastră 
vor determina dacă tehnica vă va face 
mai puternici sau vă va înrobi.

Doresc să vă ofer patru principii 
pentru a vă ajuta pe voi, generaţia 
alegerilor, să vă educaţi dorinţele 
şi să folosiţi adecvat tehnica.

Primul, să ştii cine eşti cu adevărat 
te ajută să iei decizii mai uşor

Am un prieten care a învăţat acest 
adevăr într-un mod foarte personal. 
Fiul său a fost crescut în acord cu 
principiile Evangheliei, dar el părea 
că este rătăcit din punct de vedere 
spiritual. El a refuzat frecvent ocaziile 
de a exercita preoţia. Părinţii săi au 
fost dezamăgiţi când el a spus că a 
decis să nu slujească într-o misiune. 
Prietenul meu s-a rugat cu sinceritate 
pentru fiul său, sperând că el va avea 
o schimbare în inimă. Aceste speranţe 
au fost năruite când fiul său a anunţat 
că era logodit şi că se va căsători. Tatăl 
l-a rugat pe fiul său să obţină binecu-
vântarea patriarhală. În cele din urmă, 

fiul a acceptat, dar a insistat să viziteze 
patriarhul singur.

Când s-a întors, după ce a primit 
binecuvântarea, el era foarte emoţio-
nat. Şi-a condus prietena afară, unde îi 
putea vorbi în particular. Tatăl a privit 
pe fereastră şi a văzut că cei doi tineri 
îşi ştergeau unul altuia lacrimile.

Mai târziu, fiul i-a împărtăşit tatălui 
său ce se întâmplase. Cu mare emoţie, 
el a explicat că, în timpul binecuvân-
tării, a întrezărit cine fusese el în viaţa 
premuritoare. El a văzut cât de curajos 
şi influent a fost în a-i convinge pe alţii 
să Îl urmeze pe Hristos. Ştiind cine a 
fost cu adevărat, cum ar fi putut să nu 
slujească în misiune?

Dragi tineri băieţi, amintiţi-vă cine 
sunteţi cu adevărat. Amintiţi-vă că 
deţineţi preoţia sfântă. Acest lucru vă 
va inspira să faceţi alegerile corecte 
când folosiţi Internetul şi de-a lungul 
vieţii voastre.

Al doilea, conectaţi-vă la sursa de putere
În telefonul pe care îl aveţi în 

mână, aveţi acces la înţelepciunea 
adunată de veacuri – şi, mai im-
portant, la cuvintele profeţilor din 
vremurile Vechiului Testament până 

la preşedintele Thomas S. Monson. 
Dar, dacă nu încărcaţi cu regularitate 
bateria telefonului, acesta devine inutil 
şi vă simţiţi pierduţi şi deconectaţi. 
Nici nu v-aţi gândi să staţi o singură zi 
fără să vă încărcaţi bateria telefonului.

Deşi este important să plecăm de 
acasă în fiecare zi cu bateria telefo-
nului mobil încărcată, este mult mai 
important să fim încărcaţi din punct 
de vedere spiritual. De fiecare dată 
când vă puneţi telefonul la încărcat, 
amintiţi-vă să vă întrebaţi dacă v-aţi 
conectat la cea mai importantă sursă 
de putere spirituală – rugăciunea şi 
studiul scripturilor, care vă va încărca 
cu inspiraţie de la Duhul Sfânt (vezi 
D&L 11:12–14). Vă va ajuta să cu-
noaşteţi gândul şi voinţa Domnului 
pentru a putea face alegeri zilnice 
mărunte, dar importante, care vă vor 
determina direcţia. Mulţi dintre noi 
ne oprim imediat din orice facem 
pentru a citi un mesaj de pe tele-
fon – nu ar trebui oare să acordăm 
o mai mare importanţă mesajelor de 
la Domnul? Să neglijăm să ne conec-
tăm la această putere trebuie să fie 
un lucru de neconceput pentru noi 
(vezi 2 Nefi 32:3).



58 L i a h o n a

sa a murit, prietenii săi nu mai sunt şi 
portretul regelui George al III-lea din 
tavernă a fost înlocuit cu cel al unei 
persoane pe care nu o cunoaşte – 
generalul George Washington.

Rip Van Winkle a dormit timp de 
20 de ani! Şi, în acest timp, a ratat cel 
mai important moment din istoria ţării 
sale – a dormit în timpul Revoluţiei 
americane.

În mai 1966, Dr. Martin Luther King 
jr. a folosit această povestire în cadrul 
discursului său „Nu dormiţi în timpul 
revoluţiei” 1.

Astăzi, aş dori să vorbesc despre 
acelaşi subiect şi adresez această între-
bare tuturor acelora care deţin preoţia 
lui Dumnezeu: dormiţi în timpul 
restaurării?

Preşedintele Dieter F. Uchtdorf
al doilea consilier în Prima Preşedinţie

Cu aproximativ 200 de ani în 
urmă, nuvela americană „Rip 
Van Winkle” a devenit faimoasă 

peste noapte. Personajul principal, 
Rip, este un bărbat fără ambiţii care 
se pricepe foarte bine să evite două 
lucruri: munca şi pe soţia lui.

Într-o zi, în timp ce se plimbă 
prin munţi împreună cu câinele său, 
dă de un grup de bărbaţi îmbrăcaţi 
ciudat care beau şi se veselesc. După 
ce bea din alcoolul lor, Rip se simte 
obosit şi îşi închide ochii pentru un 
moment. Când îşi deschide ochii, spre 
surprinderea sa, câinele nu mai este 
acolo, puşca sa este ruginită şi are 
barbă lungă.

Când Rip se întoarce în satul său 
observă că totul s-a schimbat. Soţia 

Dormiţi în timpul 
restaurării?
Nu ne putem dedica doar pe jumătate acestei lucrări sacre, 
deoarece este prea mult în joc pentru noi ca indivizi,  
familii şi ca Biserică a lui Hristos.

Al treilea, a deţine un telefon inteligent 
nu te face inteligent, dar felul în 
care îl foloseşti te poate face

Tineri băieţi, nu faceţi lucruri stupide 
cu telefonul vostru inteligent. Cu toţii ştiţi 
la ce mă refer (vezi Mosia 4:29). Există 
nenumărate moduri prin care tehnica 
vă poate distrage atenţia de la ceea ce 
este mai important. Urmaţi zicala „Fii 
unde eşti, atunci când eşti acolo.” Atunci 
când conduci, condu. Atunci când eşti în 
clasă, fii atent la lecţie. Atunci când eşti 
cu prietenii tăi, oferă-le darul atenţiei tale. 
Creierul tău nu se poate concentra la 
două lucruri deodată. A face mai multe 
lucruri deodată duce la schimbarea ra-
pidă a atenţiei de la un lucru la altul. Un 
vechi proverb spune: „Dacă alergi după 
doi iepuri, nu vei prinde niciunul”.

Al patrulea, Domnul ne oferă tehnica 
pentru a îndeplini scopurile Sale

Scopul divin al tehnicii este de a 
grăbi lucrarea de salvare. Ca membri 
ai generaţiei alegerilor, voi înţelegeţi 
tehnica. Folosiţi-o pentru a vă accelera 
progresul spre desăvârşire. Pentru că 
aţi primit multe, şi voi, de asemenea, 
trebuie să daţi (vezi „Pentru că multe 
Tu mi-ai dat”, Imnuri, nr. 137). Domnul 
aşteaptă ca voi să folosiţi aceste instru-
mente deosebite pentru a avansa lucra-
rea Sa, pentru a împărtăşi Evanghelia 
în moduri care depăşesc orice ar putea 
generaţia mea să-şi imagineze. Dacă 
generaţiile trecute au avut o influenţă 
doar asupra vecinilor şi celor din 
oraşul lor, voi aveţi puterea, folosind 
Internetul şi site-urile de socializare, de 
a comunica cu oamenii de pretutindeni 
şi de a influenţa întreaga lume.

Depun mărturie că aceasta este 
Biserica Domnului. Voi aţi fost aleşi 
să participaţi la lucrarea Sa în aceste 
vremuri deoarece El are încredere 
că veţi face alegerile corecte. Sunteţi 
generaţia alegerilor. În numele lui Isus 
Hristos, amin. ◼




