
Þegar ég var unglingur þá lagði ég á minnið fræga setningu 

Marks Twain.  “Þú lendir ekki í vandræðum vegna þess sem þú 

veist ekki, heldur þess sem þú ert fullviss um, en reynist rangt.” 

Ég er að komast að þeirri niðurstöðu að þetta eigi sérstaklega 

vel við það að vera lærisveinn - efni sem ég hef helgað lífi 

mínu síðastliðin áratug.  Mér til undrunar, þá virðist ég, allan 

þennan tíma, hafa skilgreint lærisveina mótun vitlaust.  Hafi ég 

ranga skilgreiningu á því að vera lærisveinn, þá hefur það 

alvarlegar afleiðingar fyrir það sem Guð ætlast til af mér sem 

leiðtoga í kirkjunni, okkar sem kristinna einstaklinga og okkar 

allra sem kirkju Guðs. 

$  

samloka Matteusar 

Leyfið mér að draga upp sviðsmyndina fyrir ykkur.  Matteusar 

guðspjalli er skotið inn á milli ákallsins til að gerast lærisveinar í 

Mat 4.18-20 og hinnar postullegu tilskipunar i Matt 28.18-20 

hvað er lærisveinn? 

Fyrirmæli Jesú eru mjög skýr - farið og gerið lærisveina. Það 

sem kann að vera óskýrt er hvað Jesú meinar með lærisveini.  

Hvað er því lærisveinn? Og hvernig veistu hvenær þú hefur 

gert einn slíkan? Reynum að ná utan um það hvað Jesús er að 

tala um, líttu aftur á skilgreiningu Jesú sjálfs, á lærisveini í Matt 

4.19: 

Hann sagði við þá: "Komið og fylgið mér, og mun ég 

láta yður menn veiða.” 

Ef við stöldrum við þessa skilgreiningu Jesú sjálfs á lærisveini, í 

þessu versi, þá kemur svolítið annað i ljós: 

Lærisveinn er einhver sem Jesú mun þjálfa og senda í 

framlínuna til að ná til fólks fyrir Ríki sitt.   

Áður en við lítum á þetta nánar, skoðaðu þá Matt 4.19 í ljósi 

þess hvað það segir ekki um kallið til að gerast lærisveinn: 

• Kall Jesú til að fylgja sér, er ekki bara kall til 
ákvörðunartöku 

• Kall Jesú til að fylgja sér, er ekki kall til að verða meðlimur 
ákveðinnar kirkju 

• Kall Jesú til að fylgja sér, er ekki kall til að elska hann meira 

Heldur er kallið til að fylgja Jesú - sem lærisveinn í Matt 4.19—

byggt sérstaklega á boðinu að verða útbúinn til að fara út og 

ná til glataðra sálna.   

Með þetta í huga, veltið þá fyrir ykkur síðustu orðum Jesú í 

Matt 28.19-20 þar sem hann bauð hinum nýútbúnu 

lærisveinum: 

Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skírið þá í 

nafni föður, sonar og heilags anda, og kennið þeim að 

halda allt það, sem ég hef boðið yður…  

hvað er Jesús því að biðja lærisveina sína um 
að gera? 

• Fara og gera fleiri að lærisveinum, eða um leið og þið 
farið - farið “út” þangað sem trúlausir búa og gerið fleiri 
að lærisveinum.   

• Skíra - til að samsamast persónu og fylgendum Jesú 

• Kenna þeim að hlýða - áherslan er ekki á að kenna heldur 
hlýða - öllu sem Jesú bauð, sem innifelur að gera fleiri að 
lærisveinum! 

dæmi: Lærisveina-mótandinn Páll 

Takið eftir dæminu um lærisveina sem móta lærisveina í 2. 

Tímóteusi 2.2. Lærisveina-mótandinn Páll hvetur Tímoteus til 

dáða. 

1. Styrkst þú þá, sonur minn, í náðinni, sem fæst fyrir Krist 

Jesú.  2. Og það sem þú heyrðir mig tala í margra votta 

viðurvist, það skalt þú fá í hendur trúum mönnum, sem líka 

munu færir um að kenna öðrum. 

Lítið á þessar 4 kynslóðir lærisveina:  1 - Páll, 2 - leiðir Tímóteus, 

3 - sem á að kenna “trúum mönnum, sem líka munu færir um 

að kenna…”, 4 - “…öðrum”.  Páll kallar Tímóteus til að móta 

lærisveina sem svo aftur móta lærisveina.   

hvernig myndi Jesús meta velgengni 

Ef kall Jesú til að gerast lærisveinn, er ekki fyrst og fremst kall til 

ákvarðanatöku eða að gerast meðlimur, heldur kall til að 

móta lærisveina sem svo aftur móta lærisveina, þá væri 

skírnartalning mjög brengluð leið til að meta velgengni Hans.  

Út frá kalli Jesú sjálfs til að gerast lærisveinn, þá væri 

velgengni ekki metin út frá tíundargreiðslum eða 

fórnargjöfum, eða fjölda skírna eða fjölda einstaklinga sem 

sækja kirkju á hvíldardögum.  Eins og Alan Jackson sagði; “Að 

vera lærisveinn er ekki fullkomið fyrr en lærisveinninn mótar 

aðra lærisveina.”  Jesús náði ekki velgengni fyrr en lærisveinar 

Hans mótuðu aðra lærisveina.   

leið til margföldunar (ekki samlagningar) 

Áform Jesú byggði á margföldun, ekki samlagningu.  Hvert var 

áform Jesú til að margfalda sig?  Íhugaðu 10 grundvallar 
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hugmyndir sem veita okkur víðtæka yfirsýn yfir aðferð Jesú til 

að móta lærisveina sem móta lærisveina í Matteusar 

guðspjalli, og veitið því athygli að þessi aðferð til 

margföldunar er mjög frábrugðin leið samlagningarinnar.  Það 

er mjög mikilvægt að íhuga aðferð Jesú, því eins og 

Lærisveina-mótandi nokkur sagði;  Kenningar Jesú, aðskildar 

frá aðferð Jesú, munu ekki hafa sömu áhrif.   

1. Kall Jesú skilgreindi greinilega væntingar hans — ákall til 
fylgdar við hann var greinilega til að læra hvernig ætti að 
líkja eftir lífi og þjónustu Jesú (Matt 4.18-20) frekar en að 
kalla eftir ákvörðun til að styðja við lið hans.  Jesús bauð 

ekki fylgjendum sínum undir fölskum formerkjum. 

2. Jesús veitti fáum ríkulega af lífi sínu, til að ná til heimsins — 
og það var mjög hægur gangur.  Jesús talaði til fjöldans, 

en varði 90% af tíma sínum með 12. En sérstaklega með 3 

— Pétri, Jakobi og Jóhannesi.  Svo vitnað sé í einhvern sem 

skoðað hefur aðferð Jesú, “Hugsaðu stórt.  Byrjaðu smátt.  

Farðu djúpt.” 

3. Jesús kallaði aðeins til fylgdar við sig þá sem voru andlega 
opnir.  Hann kallaði fólk sem fylgdi honum umsvifalaust, og 
leiðsögnin hófst samstundis.  Þegar Jesús talaði til fjöldans, 

úthellti hann krafti sínum yfir einstaklinga sem sýnt höfðu 

fulla hollustu.  Ef Jesús greindi að fólk hefði ekki gefið sig 

fyllilega, opinberaði hann skort þeirra á hollustu og það 

snéri heim. 

4. Jesús var þungaviktarmaður í guðfræði og framkvæmd.  

Dýpt er mjög mikilvæg.  Einhver sagði að kristni í 

Bandaríkjunum væri 3000 mílna breið og tommu djúp.  

Þegar Jesús kenndi, ögraði hann lærisveinum sínum með 

hugmyndum og verkefnum sem breyttu hugarfarinu og 

neyddi þá út fyrir þægindaramman.  Hann var ekki létta 

útfærslan á kristni, það er; þjónusta og dæmisögur. 

5. Jesús stýrði stöðugu vettvangsnámi — hann deildi 
verkefnum og svo komu lærisveinarnir aftur og gáfu 
skýrslu. s.s. dæmusögur og vandamálið með manninn sem 

haldinn var illum anda.  Markús 6.31. Jesús prédikaði og 

læknaði.  Lærisveinarnir fylgdust með.  Því næst voru þeir 

sendir út til að prédika og lækna, og komu svo aftur til að 

ræða það sem hafði gerst.  Í þessu námssamfélagi fór 

Jesús ekki fram á að þeir gerðu neitt sem hann var ekki að 

gera sjálfur.   

6. Jesús leiðrétti og ávítaði lærisveinana með því að nýta 
kennsluhæf augnablik.  t.d. “Þér trúlitlir” (Matt 8.26), 

“andinn er reiðubúinn en holdið er veikt” (Matt 26.40-41). 

7. Jesús var fyrirmynd guðrækni fyrir lærisveinana, sér í lagi í 
samkennd, trausti, auðmýkt og hlýðni.  Jesús kenndi ekki 

guðfræðilegar kenningar, af því að það var sannleikurinn 

sem birtist í lífi hans og lyndiseinkunn sem laðaði fólk að 

honum.   

8. Áhersla Jesú var á sambönd, ekki áætlanir — byggja 
samfélög ekki fylla kennslustofur.  Til þess lagði hann 

áherslu á að deila lífi sínu til að móta líf annara. 

9. Jesús kallaði fólk til daglegrar hlýðni og þjónustu, ekki 
bara til meiri þekkingar.  Einhver benti á að stærsta 
vandamál kristninnar væri andleg offita.  En andlegur 

þroski fæst ekki af því að vita meira — það kemur úr grískri 

heimspeki.  Biblíulegur þroski fæst ekki með því að vita 

meira, heldur með því að innleiða sannleika Guðs inn í líf 

okkar í gegnum hlýðni og þjónustu.  S.s. hinir tveir 

andsetnu.   

10. Hin postullega tilskipun Jesú skilgreindi greinilega afritun 
sem framtíðar umboð þeirra í lífinu.  (Matt 28.18-20). 

stærðfræði lærisveina-mótunar 

Aðferð Jesú til að ná til heimsins byggir á margföldun, ekki 

samlagningu.  Bæði Jesús og Páll vissu að þeir höfðu 

takmarkaðan tíma hér á jörðinni, svo áform þeirra var að 

afrita sjálfa sig aftur og aftur og enn á ný.  Íhugaðu 

stærðfræðina sem liggur þar að baki: 

Ef ég mótaði einn lærisvein á ári, þá hefði ég leiðbeint 20 

einstaklingum eftir 20 ár.  En ef allir sem ég leiðbeini myndu 

úthella lífi sínu yfir annan einstakling, 1 á ári og þeir gerðu allir 

það sama, og sá næsti gerði það sama — aðeins einn 

einstakling á ári allt til enda þessara 20 ára, þá væru 1.048.576 

einstaklingar mótaðir lærisveinar.  (220).  Og ef ég myndi byrja 

með 2 einstaklinga (=320) þá væru 3.486.784.401 mótaðir 

lærisveinar við lok 20 áranna.  Og ef ég byrjaði með 3 

einstaklinga og þeir myndu leiðbeina 3 öðrum sem hver um sig 

myndi svo taka að sér 3 aðra, þá væru við lok 20 áranna = 

420 = 1.099.511.627.776 lærisveinar. 

Við höfum skoðað það í grófum dráttum hvernig Jesús mótaði 

lærisveina, hvernig við þurfum að taka alvarlega skilgreiningu 

Jesú á því að vera lærisveinn, ef við ætlum að starfa með 

honum í því verkefni að senda fólk í framlínuna með 

fagnaðarerindið.  Til að byrja að beita þessari aðferð, stingur 

Howard Hendricks upp á því að sérhver lærisveinn ætti að 

hlúa að samböndum við 3 aðra lærisveina: 

• Pál—eldri og hyggnari trúaðan einstakling, sem þú getur 
lært af. 

• Barnabas—vin sem kennir, hvetur og heldur þér við efnið 

• Tímóteus—ungan trúaðan einstakling (eða einstaklinga) 

sem þú “fjárfestir” í. 

Sem leiðir okkur að næstu spurningu - ef þú vilt sameinast Jesú 

í því verkefni Hans að ná til heimsins þar sem fólk á ekki 

raunverulegt náið samband við Guð, hvern ert þú að móta 

sem lærisvein og hver mótar þig?  Hví byrjar þú ekki að biðja 

fyrir þessu?
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