
Þegar ég var barn, eyddum við bræðurnir miklum tíma í gera 
mikilfenglegar byggingar úr Lego.  Stundum tók ég upp 
bygginguna mína og hún rann úr höndum mér og skall í gólfið.  
En það var allt í lagi.  Ég kunni að setja hana saman aftur.  
Annaðhvort gat ég fylgt leiðbeiningunum sem fylgdu í Lego-
kassanum, eða ég mundi hvernig átti að gera þetta.  En hvað 
ef þú hefur engar leiðbeiningar?  Hvað ef þú gengur inn í 
herbergið þitt, og allir kubbarnir eru á gólfinu — en þú hefur 
ekki hugmynd um það hvernig byggingin leit út upprunalega.  
Hvar myndirðu byrja?  Hvernig gætirðu vitað hvernig þú ættir 
að setja þetta saman aftur? 

Í þessari ræðu ætlum við að kíkja á það hvernig hægt er að 
laga aftur ímynd Guðs þegar hún hefur skemmst.  Þetta hefur 
mikla þýðingu varðandi forgangsröðunina í lífi mínu með Guði, 
en hefur líka gríðarlega þýðingu varðandi áform leiðtoga 
kirkjunnar er þeir helga sig endurreisn brotinna, særðra 
einstaklinga. 
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Íhugaðu tilgang þrenningarinnar og þar af leiðandi alls 
Himinsins, í framhaldi af ummælum frumkvöðla aðventista.   

Rómverjabréfið 8.29  Því að þá, sem hann þekkti fyrirfram, 
hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns… 

1. Byrjar á Himnum  White:  “Það er dýrð fagnaðarerindisins 
sem er grundvölluð á meginreglunni um endurreisn 
guðlegrar myndar í föllnu mannkyni, með stöðugri 
birtingarmynd góðvildar.  Þetta starf hófst í sölum Himinsins.” 

2. Hvers vegna kom Jesús  Ellen White segir að endurreisn 
siðferðislegrar myndar Guðs í manninum, hafi verið ástæða 
“komu Krists úr sölum Himinsins til þessarar jarðar”.   

3. Hvað Jesús gerði á jörðu  WW Prescott:  Jesús “kom og bjó 
hér svo gætum, fyrir Hann, endurspeglað mynd Guðs.  Þetta 
er hjarta kristninnar.  Hvað sem er í andstöðu þess er ekki 
kristni.” 

4. Hvað Jesús gerir núna  Haskell:  “Tilgangur lífs Krists á 
Himnum núna er að mynd Guðs mætti birtast í lífi okkar.” 

%  

1— Að virða Jesú fyrir sér 

2 Korintubréf 3.18 — En allir vér, sem með óhjúpuðu andliti 
endurspeglum dýrð Drottins, ummyndumst til hinnar sömu 
myndar, frá dýrð til dýrðar… 

White skrifar, “Eftir því sem dvalið er við fullkomnun 
lyndiseinkunar Hans, er hugurinn endurnýjaður, og sálin endur-
sköpuð í mynd Guðs,” og hún tekur fram að “sá maður sem 
leyfir náð Krists inngöngu í sálu sína verður endurnýjaður í 
lyndiseinkunn.” 

White ráðlagði bróður og systur F að það er þessi eining við 
Krist sem gerbreytir neikvæðu viðhorfi, “Kristur hafður í 
hávegum í musteri sálarinnar, mun afmá hið ergilega, 
afundna, óhamingjusama yfirbragð; og sem fjöldi votta lítur til 
manns sem endurspeglar mynd Guðs, munu þeir gera sér 
grein fyrir að yfirbragð hans er umvafið þægilegum hugblæ.” 

2—Að gefast 

Rómverjabréfið 6.3-4—Eða vitið þér ekki, að allir vér, sem 
skírðir erum til Krists Jesú, erum skírðir til dauða hans?  Vér 
erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni, til þess 
að lifa nýju lífi, eins og Kristur var upp vakinn frá dauðum 
fyrir dýrð föðurins. 

Árið 1856, lét Uriah Smith grein eftir Puritana höfundinn John 
Flavel, fylgja með Advent Review and Sabbath Herald, þar 
sem Flavel  lýsir “endurnýjun sálarinnar til myndar Guðs, þar 
sem sjálfs-áreiðni er vikið fyrir trú, sjálfs-kærleika fyrir kærleika 
til Guðs, vilja sjálfsins vikið fyrir undirgefni og hlýðni við vilja 
Guðs og eigingirni rutt úr vegi fyrir sjálfsafneitun.” 

Waggoner tengir þýðingu þess að maðurinn var gerður úr 
dufti til hinnar Guðlegu myndar: 

Maðurinn er gerður úr dufti, svo hann megi minnast þess 
að hann er ekkert i sjálfum sér; en einnig í mynd Guðs 
að hann megi þekkja hina óendanlegu möguleika sem 
liggja framundan - tenginguna við Guð sjálfan, að hann 
sjálfur hafi engu meiri mátt en rykið sem hann gengur á, 
en hæfur til hinna stærstu verka fyrir afl og gæsku Guðs.  
Og, svo undarlegt sem það kann að virðast, er geta 
hans mest þegar hann er mest meðvitaður um veikleika 
sína.  “Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur.” 

3—Ívera Heilags Anda 

Ef andi hans, sem vakti Jesú frá dauðum, býr í yður, þá 
mun hann, sem vakti Krist frá dauðum, einnig gjöra 
dauðlega líkami yðar lifandi með anda sínum, sem í yður 
býr.  (Rómverjabréfið 8.11) 

Svo snemma sem 1842,  lýsti Josiah Litch því að endurgerð 
myndar Guðs væri fyrir náð, “sem er ekkert annað en ívera 
Heilags Anda.”  Löngu síðar snéri AT Jones aftur að efninu um 
hugan og Heilagan Anda er hann tók fram að það væri “verk 
Anda Guðs  á hugann, sem umbreytti huganum og öllu lífinu 
til myndar Guðs.” 
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Ellen White tengir íveru Krists fyrir tilstilli Andans við 
lyndiseinkun, “Umbreyting lyndiseinkunnar er vitnisburður til 
heimsins um íveru Krists.  Andi Guðs framkallar nýtt líf í sálunni, 
færir hugsanir og langanir til hlýðni við vilja Krists; og hinn innri 
maður er endurnýjaður til myndar Guðs. 

4—trú 

Án trúar, mun ég aldrei gefast Guði.  En fyrirmynd Jesú er mér 
hvatning,  

Galatabréfið 2.20  Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi 
ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu, sem ég lifi 
nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig 
og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. 

Að gefast með þessum hætti til að endurspegla Guðlega 
mynd var ekki talið gerast fyrir tilviljun, því það er “fyrir trú sem 
sálin gefst Guði.”  (White)  Afleiðing trúar sem leiðir til 
uppgjafar, er að Kristur mun lifa hið innra, “Kristur í manninum, 
maðurinn réttlættur fyrir trú á hann, og aðeins trúna, trú sem 
hefur í sér Guðlegt afl…trú sem færir honum alla hluti sem 
hana hefur,  og endurnýjar mynd Guðs í sálunni.”  (AT Jones).  
Trúin er einnig talin nauðsynleg til að líta Jesú. 

5—þekking á Guði 

1 Korintubréf 1.18  Því að orð krossins [fagnaðarerindið] er 
heimska þeim er glatast, en oss, sem hólpnir verðum, er 
það kraftur Guðs. 

Waggoner skýrir svo, “við erum aðeins gerð þátttakendur í 
Guðlegu eðli, og breytt til myndar Guðs, þegar við 
staðfastlega lítum dýrð Guðs; og þá dýrð finnum við í orði 
Hans.”  Þetta er ekki akademísk þekking, heldur hagnýt, því 
það er “þekking reynslunnar af Guði og Jesú Kristi sem hann 
hefur sent, [sem] umbreytir manninum til myndar 
Guðs.”  (White) 

6—hlýðni 

Jósúa 1.8  Eigi skal lögmálsbók þessi víkja úr munni 
þínum, heldur skalt þú hugleiða hana um daga og nætur, 
til þess að þú gætir þess að gjöra allt það, sem í henni er 
skrifað, því að þá munt þú gæfu hljóta á vegum þínum og 
breyta viturlega. 

Rithöfundar meðal aðventista sáu að “þegar maðurinn var 
skapaður í Guðs mynd, þá var hann [Adam] boðorðin tíu að 
lyndiseinkunn”.  Svo að vera hlýðinn er ekki að vera 
lögmálsþræll heldur frekar að snúa aftur til þess sem mönnum 
var ætlað að lifa.   

Lögmál Guðs tekur yfir víðfeðmt svæði, þar með talin 
heilbrigðis lögmál.  White skrifar að “margt sé hægt að gera til 
að endurreisa hina siðferðislegu mynd Guðs í manninum, til að 
bæta hina líkamlegu, geðrænu og siðferðislegu færni.  
Miklum breytingum má koma til leiðar í kerfi líkamans, með 
hlýðni við lög Guðs og með því að færa ekkert til líkamans 
sem saurgar.” 
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Í upphafi sáum við hvernig starf Jesú til að endurreisa mynd 
Guðs í manninum hófst áður en hann kom til jarðar og er 
haldið áfram til dagsins í dag.  Sem lærisveinar og samfélög 
Jesú, þá er það á okkar ábyrgð að ganga til liðs við Jesú í 
starfi hans, eins og Páll þegar hann ritar: “börn mín, sem ég að 
nýju el með harmkvælum, þangað til Kristur er myndaður í 
yður!” (Galatabréfið 4.19). 

Ellen White skrifar, “Hvað veitir meiri fullnægju samstarfsmanni 
Guðs, en að sjá börn og ungmenni taka við áhrifum Anda 
Guðs í göfugri lyndiseinkunn og endurreisn hinnar siðferðislegu 
myndar Guðs?” (White)  GE Fifield brýnir fyrir kristnum 
mönnum, “Ó mætti hann gera okkur kleift að sjá sig í hinu 
mannlega formi í kringum okkur, svo okkur geti liðið eins og 
honum, gefið líf okkar til að ná fram mynd Guðs í hinu 
spilltasta formi sem er umhverfis okkur,”  og LA Hoops segir að 
“kóróna fagnaðar okkar við komu Krists verði að sjá þær sálir 
sem við höfum átt þátt í að frelsa, endurspegla mynd Guðs”. 

Áskoruninn sem við stöndum frammi fyrir sem liðir í endurreisn: 

Ég sá að miklar breytingar verða að eiga sér stað í hjörtum 
og lífi margra áður en Guð getur, með mætti sínum, 
starfað í þeim til sáluhjálpar annara.  Þá verður að 
endurnýja í Guðs mynd, í réttlæti og sannri helgun,”  hún 
bendir á hina yfirnáttúrulegu baráttu sem verður vakin, 
því, “Ég sá að Satan mun vakna þegar þeir í einlægni 
hefja endurreisnar starfið í sjálfum sér.  (Ellen White).  

Ekki ein 

Kristur sá alltaf fyrir sér afrakstur verksins…. með því að gefa líf 
sitt fyrir mig, myndi hann endurbyggja mynd Guðs í 
manninum. Hann myndi lyfta okkur upp af jörðinni, 

endurskapa lyndiseinkunnina í samræmi við Hans eigin 
lyndiseinkunn, og gera hana fallega í sinni eigin dýrð. 

Ellen White 
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