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Vi vet at han egentlig hadde ønsket at vi
ikke skulle bli her nede så lang tid, og han
lengtet etter å se en vekkelse i menigheten.
Hans innflytelse har satt vesentlige spor og
hatt ringvirkninger i manges liv og vi vet at
ingenting gledet han mer enn når han så unge
mennesker overgi seg til Gud.

fra de unge – noen kan leses i dette bladet –
er imidlertid enda større grunn til fryd.
Det er med takknemlighet vi ser tilbake på
disse årene, der vi har opplevd Guds ledelse
og hjelp i med- og motgang. Med spenning
og forventning ser vi fremover, siden tiden
vi lever i passer rett inn i den profetiske
tidslinjen. Måtte Gud gi oss alle evne til å
glede oss over det samme som han gleder
seg over. Måtte vi ha øyne, ører og hjerter
åpne, så vi kan være aktører som Gud kan
regne med!

Stiftelsen ble dette året kvitt bankgjelden,
noe som er en stor lettelse. Vitnesbyrdene

Kontonr:
IBAN:

1020 07 09654
NO82 		
10200709654
SWIFT/BIC: EIDSNO21XXX

Matteson Misjonsskole
ble startet i 1986,som et ledd i opplæring av litteraturevangelister og andre som ønsket å engasjere seg i personlig evangelisme.
Skolen ønsker å være en ressurs for Adventistsamfunnet i Norge og tilbyr et ettårsprogram med fokus på bibelkunnskap,
evangelisme, helse, organisk hagebruk og lederopplæring. Matteson Misjonsskole eies og drives av Granheimstiftelsen,
som i tillegg til skoledriften også driver vegetarisk catering, kompostanlegg og Livsstilsklubben. Matteson Misjonsskole
samarbeider med Gospel Ministries International (GMI) og engasjerer seg i et dynamisk, verdensomspennende
misjonsarbeid. Granheimstiftelsen er medlem av Outpost Centers International (OCI) og Adventist-laymen’s Services
and Industries (ASI). Matteson Misjonsskole er en assosiert LIGHT-skole (Lay Institute of Global Health Training)
Aktiv Ungdom
er et informasjonsblad som utgis tre ganger i året. Det distribueres til Granheimstiftelsens interesserte støttespillere
og andre som kan ha utbytte av å vite mer om Matteson Misjonsskole og dens virksomhet. Aktiv Ungdom er også
tilgjengelig på vår hjemmeside.
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Hvor går verden, hvor går vi?

De få – de som, mot alle odds, forandrer verden
Høst-inspirasjonshelg på Matteson

Av Kenneth Jørgensen

Av Emilian Barbu

J

eg minnes godt den gang for mer enn 25 år
siden da vi kom sammen flere ganger om
året, fra hele Skandinavia, for å studere Adventismens unike fortreffeligheter. Det gamle
Sovjet-samveldet kollapset. Berlin-muren falt.
Den nye profetiske æra hadde begynt, med
Amerika ved roret. Vi kunne lese i Time og
Newsweek at Reagan og Johannes Paulus II,
godt hjulpet av Gorbatsjovs milde regjeringsform, hadde konspirert Sovjet-kollapsen.
Så kom 11. september og kampen mot islamsk
fundamentalisme, med Amerika i spissen.
Alt samtidig med den mest bereiste pave
noensinne. Luther og paven var dog fortsatt i
trygg avstand fra hverandre. Alt Jens K. Jensen
og Bjørgvin Snorrason hadde talt om på syttiog åttitallet, som skulle skje i nær fremtid, var
ved å bli oppfylt fremfor våre øyne; Bare noen
få ting gjenstod. Klart sånt gjorde inntrykk.
Ikke bare hadde disse to gjort et grundig
forarbeid for oss på Mattesonskolen den gang.
Jens K. og Bjørgvin hadde selv lært dette fra
John Andrews og Ellen White som mer enn
hundre år før hadde beskrevet en fremtidig
verden hvor paven vil holde det åndelige
sverd mens USA holder det verdslige. Dette
vekket oss opp den gang.Verden hadde skiftet
gir. Og Syvendedags Adventistene var de
eneste i den kristne verden, ja i hele verden,
som hadde vært så presise i deres tolkning av
Daniel og Johannes Åpenbaring.
Så sovnet vi.
Man skulle tro den profetisk-historiske
utviklingen har gått i den motsatte retning
siden. Men nei, det er bare vi som sover.
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Når dette skrives, ligger pavens historiske
Luther-besøk til Lund og Malmø bak meg
med et par dager, og foran meg om en uke,
finner valget mellom Donald og Hillary sted.
Uansett utfallet ser ingen ut til å kunne
true jesuittpavens åpenlyse ambisjon: alle
religioner under hans hode. Og hva er bedre
enn å alliere seg med USA i så henseende.
Jeg får apokalyptiske frysninger over tankene
som kommer opp i mitt sinn.
Samtidig som dette utfolder seg fremfor våre
øyne, går Adventistkirken gjennom sin kanskje
største autoritetskrise noensinne: skal vi bøye
oss for en GC session's (generalforsamlings)
avgjørelse uansett, eller fritar vår samvittighet
oss for byråkratisk lydighet til den høyere
kirkelige, demokratiske, selvvalgte instans?
Er vi klare for en mulig Donald og en sikker
Francis ved roret? Eller blir pauseknappen
igjen slått på slik den ble i 1888? Jeg må våkne
opp og du må våkne opp. Nedtellingen er
begynt.
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Høst-inspirasjonshelg på Matteson

H

ver gang man kommer på en
inspirasjonshelg kan man forvente å få
noe godt ut av denne. Det som gjorde mest
inntrykk på meg denne gangen var hvordan
Guds storhet og kraft kan sees i enkelte
personer opp gjennom historien. Menn som
Martin Luther, John Wesley og Johan Hus var
blant de få som hadde en urokkelig tillit til
Guds Ord og som ofret mye for Guds skyld.

Gjennom møtene vi hørte, ble jeg
oppmuntret til å bli en slik mann, ved Guds
nåde. En annen ting jeg satte pris på var
påminnelsen om at vi som adventister har et
spesielt ansvar for å forkynne de tre englers
budskap til hele verden. Derfor har vi alle
behov for Gud i disse vanskelige tider som
vi lever i.

Samtidig vil Gud ha slike mennesker i dag
også, og vi har et stort ansvar for å la Gud
gjøre oss til slike personer. Det viktigste
er at vi er villige og ydmyke nok til å følge
Guds kall. Han leter fortsatt etter "en mann
som kan bygge opp igjen muren og stille seg i
murrevnene" (Esek 22:30).
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Utenfor klasserommet

alumni – Kjærlighet i fri flyt

Av Betina Christiansen

D

e siste par månedene har vært noen av
de beste i mitt liv så langt! Utover at vi
allerede har lært og opplevd gleden ved dypere
bibelstudier, har lært mer om frelsesplanen,
helse, ernæring og profetiens ånd, har vi lært
viktige ting utenfor klasserommet som har
stor innflytelse på hverdagen. For eksempel
har jeg lært og erfart mer enn noensinne hvor
mye vi kan lære av utfordringer som kommer;
hvordan disse kan ses på som muligheter til å
lære, og dermed også gi glede.
En av de største velsignelsene ved å være
her, er at vi kan gjøre ting sammen. Vi
lærer sammen, arbeider sammen, lager mat
sammen, ber sammen, spiller musikk og
synger sammen. Selv mosjon har mange av
oss gjort til et gruppeprosjekt.
Jeg er veldig takknemlig for gruppen vi er
her i år! Den består av veldig forskjellige
mennesker! Disse ulikhetene er noe av det

som virkelig kan lære meg noe her. Man
oppdager raskt at hver person har mange
styrker, talenter og så mye man kan lære av.
Det er veldig inspirerende!

Av Ida Huber

Den beste stunden i uken er når vi som klasse
samles mandag morgen og ber sammen.
Denne halve timen har vist seg, etter min
mening, å gi mer samhold i klassen enn noe
annet. Vi har sett fantastiske bønnesvar, og vi
har opplevd Guds kjærlighet idet han hjelper
oss gjennom alt. Jeg har erfart og lagt merke
til Guds kjærlighet på en måte jeg ikke har
gjort før.
Jeg har opplevd personlig at Matteson er et
sted der det gis gode betingelser for vekst.
Alt vi gjør har potensial til å forme oss til å bli
mer lik Guds ideal for oss.
Matteson er et hjem som bobler av kjærlighet,
latter og glede.

Ida (Svantesson) og Johannes Huber var elever året 2013-2014
Kjære leser,
Det føles helt umulig å velge ut hva jeg skal
skrive om i denne lille artikkelen. Skal jeg
skrive om hvor helbredende det var for meg
å være på Matteson ett år like etter at min
familiesituasjon var snudd på hodet? Eller skal
jeg skrive om alle de fantastiske og halvgale
menneskene jeg ble kjent med og hvilke spor
de har etterlatt i mitt liv? Eller kanskje om da
jeg opplevde et utrolig bønnesvar på vei til
Honduras? Eller den gangen vi skremte vettet
av en medelev med kullmaling i ansiktet? Da
jeg forelsket meg i min nåværende mann, eller
alle ganger vi lo til vi hadde vondt i magen?
Minnene er utrolig mange og gode. Vi fikk
lære mye spennende i undervisningstimene,
vi arbeidet på kompostanlegg, i hagen og
på kjøkkenet, var med på mange events og
forskjellige misjonsaktiviteter. Likevel er
det menneskene jeg husker best. Hvor mye
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kjærlighet som fikk fri flyt, og hjerter som
ble varmet. Jeg husker hvor oppofrende
og uselviske menneskene var. Jeg husker
klemmene. De små oppmuntrende ordene
og viljen til å gå den ekstra milen. Jeg husker
hvor levende opptatt de var av andres ve og
vel. Kanskje det virker litt merkelig, men dette
er det som har inspirert meg mest i årene
etter Matteson. Jeg minnes det målrettede
arbeidet, troen på Guds løfter, gleden over
å glede andre og hvordan jeg ble bedre kjent
med Jesus gjennom disse menneskene.
Jeg er så utrolig takknemlig for vennskapene
og for alle de fine menneskene jeg fikk bli
kjent med. Dere har gjort en enorm forskjell i
livet mitt! Når jeg tenker på dere, kjære, blir jeg
motivert til å nå nye høyder og til å vokse som
menneske. Jeg får lyst til å bli mer lik Jesus når
jeg tenker på dere.
I Hans kjærlighet, Ida.
7

Å juble

på grunn av gjenskinnet. Og da den
evige velsignelsen ble uttalt over dem
som hadde æret Gud ved å holde
hans sabbat hellig, hørtes et mektig
seiersrop over dyret og dets bilde. Så
begynte jubelåret da landet skulle
hvile. Jeg så den fromme slave reise
seg seirende og i triumf ryste av seg
de lenkene som bandt ham.

Av René Havstein

F

or omtrent 3500 år siden hadde
israelittene nettopp kommet ut av
slaveriet i Egypt. Mens de vandret rundt
i ørkenen gav Gud dem mange lover og
regler. Dette var ikke bare av praktiske
årsaker for å få skikk på ting i leiren.
De var tett knyttet sammen med dype
åndelige lærdommer som folket skulle
forstå. En av disse lovene handlet om
Jubelåret:
Dere skal holde det femtiende
år hellig og utrope frihet i landet for
alle dem som bor der. Det skal være
et jubelår for dere. Og dere skal
komme tilbake, hver til sin eiendom
og hver til sin slekt. 11 Et jubelår skal
dette femtiende år være for dere. Ikke
skal dere så, og ikke skal dere høste
det som vokser av seg selv i det året,
og ikke skal dere sanke druer av de
ustelte vintrærne i det året. 12 For det
er et jubelår, hellig skal det være for
dere. Av marken skal dere ete det den
bærer.

Herren har vist meg s.263
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3 Mosebok 25:10-12

Hvert femtiende år skulle hele det
israelittiske samfunnet få en ny start.
Fanger og slaver skulle få sin frihet, og
alle landområder skulle vende tilbake til
de opprinnelige eierne. Frihet fra alt som
i 50 år hadde ført dem inn i trelldom av
ulike slag ble et faktum. Dette var en god
grunn til å juble. Den dypere lærdommen
israelittene skulle få ut av dette, handlet
om den endelige friheten de ville få når
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Messias skulle komme igjen en gang i
fremtiden. En slående beskrivelse av
dette finner vi i boken Herren har vist
meg av Ellen White:

Tenk for en jubel, når alle spor av
syndens lenker endelig forsvinner for
evig og alltid! Jesus arbeider kontinuerlig
for å frigjøre mennesker fra den ondes
snarer. Han arbeider for å forandre oss
innvendig hver eneste dag. Når vi ser
tilbake på hva han har gjort, så gir det
oss grunn til å juble.

I år er Granheimstiftelsen 25 år og
Matteson Misjonsskole 30 år. I løpet
av disse årene har mer enn 200 elever
fullført ett eller flere år på skolen.
Disse er mennesker som har fått sine
liv forandret. Personlig har året som
elev på Matteson virkelig forandret livet
mitt, og flere morgener har jeg gått tur
alene i skogen og sluppet jubelen løs og
prist Gud for hans mektige gjerninger.
Min historie er bare én av mange, og
dette gir oss grunn til å kalle dette
jubileumsåret for et jubelår. Et jubelår
hvor vi ser tilbake på det Gud har gjort i
menneskers liv, og hvordan han har sendt
dem ut for å tjene ham i misjonsmarken.
Min bønn er at Gud også må fortsette å
velsigne mennesker gjennom stiftelsens
arbeid i mange år fremover.

Mens Gud bekjentgjorde dagen og
timen for Jesu gjenkomst og forkynte
den evige pakt for sitt folk, talte han
en setning og gjorde et opphold,
mens ordene rullet over jorden.
Guds Israel stod med blikkene festet
oppover, mens de lyttet til ordene
som falt fra Jehovas munn og rullet
over jorden som tordenskrall. Det var
meget høytidelig. Ved slutten av hver
setning ropte de hellige: «Pris Gud!
Halleluja!» Ansiktene deres ble opplyst
av Guds herlighet, og de lyste med
samme herlighet som Moses’ ansikt
gjorde da han kom ned fra Sinai. De
ugudelige klarte ikke å se på dem
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Kjerneverdi: Eierskap
- med andres ord

Eierskap – å la eierforhold være
motivasjonsfaktor heller enn regler.

Av Angelette Müller

Jeg besøkte Matteson for å undervise
ernæring. Det var en fantastisk opplevelse. Jeg
tror det jeg satte pris på mest var stemningen
- veldig fredelig, rolig og behagelig. Skolen
ble drevet på en organisert måte. Og alle
elevene syntes å vite hva de hadde å gjøre.
En organisasjon som er veldig effektiv kan
gjerne oppleves som preget av hast og stress,
men Matteson vil jeg sammenligne mer med
årstidene, de kommer og går, ikke hastende,
men som regel på tiden.

fostrer nære forhold med elevene, og leder
og oppmuntrer dem.
Aller best likte jeg bønnestunden før middag.
Jeg følte det som om den Hellige Ånd ventet
på at vi skulle komme sammen i bønn og be
om Guds hjelp både for oss selv og for andre
– og så musikken… morgenandaktene med
englesang var inspirerende.

Familieatmosfæren på Matteson gjør at
studentene kjenner tilhørighet og føler
ansvar. Uten å ha et sett med faste regler
baserer det hjemlige skolefellesskapet
seg på et felles ønske om å speile den
himmelske atmosfæren.
”De skal være mine, sier Herren, hærskarenes
Gud, min eiendom, den dag jeg gjør mitt
verk. Og jeg vil være mild mot dem, likesom
en mann er mild mot sin sønn som tjener
ham.”
Malaki 3,17
Tenk at universets herre er interessert i
lille meg. Er det ikke godt å vite at når Gud
tar vareopptelling ved verdenshistoriens
ende, så regner han deg som sin eiendom,
som sin skatt. Det påvirker hvordan han
behandler oss; han er mild som en god
far. Hvor trygt det er å overgi oss til Gud,
til hans tjeneste. Gud er ingen tyv, så vi
må ønske å gi våre liv til han, men det
står ikke på hans interesse. Han har både
skapt oss og kjøpt oss og vil ta ansvar for
oss, om vi lar ham. ”Jeg har gjenløst deg,
kalt deg ved navn, du er min” Jes 43,1. Og
Gud tar godt vare på det som er hans.

Det andre som slo meg med Matteson var
enkelheten. Elevene gjør enkle ting som å
organisere vask, forberede måltider, gjøre
hagearbeid og besøke folk i bygda. Det kan
først virke bare som små hverdagsgjøremål,
men egentlig lærer de å organisere seg selv
og å lede andre, å fullføre oppgaver på tiden,
samarbeid, matlaging for store grupper,
å forstå sammenheng mellom årsak og
virkning i forhold til lærdommer fra hagen
og karakterutvikling, og hvordan nå ut til
andre. I liten målestokk lærer de å organisere
et hjem og i større skala hvordan drive en
organisasjon.

Vi tar gjerne også godt vare på det som
er vårt. Vi gjør visse anstrengelser for å
passe på huset vårt, bilen, datamaskinen,
telefonen og pengene våre. Men hvordan
definerer vi det som er vårt? Er menigheten
din? Er Guds sak din sak? Hvordan
investeres interesse, hengivenhet, velvilje
og ressurser?
Opplevelsen av tilhørighet til den
himmelske familien gjør noe med
våre holdninger og påvirker vår
hverdagsvirkelighet og prioriteringer.
Mattesonfamilien er for mange et konkret
møte med denne dimensjonen.
Mattesonhjemmet er ofte fylt med sang.
Fleksibilitet er refrenget og negative
strofer praktisk talt uhørt. Huset rommer
enkle fasiliteter og en stor familie som
på mange måter fungerer som et urverk,
med omsorg for hverandre og den som
måtte komme innom, interesse for å være
en del av løsninger og alltid vilje til å gi en
hjelpende hånd i og utenfor hjemmet.
Tusen takk for at du støtter det eierskapsfremmende arbeidet ved Matteson
Misjonsskole.
Bankkonto: 1020.07.09654

Dette er en tid der elevene åpenbart lærer
om seg selv og andre, hva de liker og ikke
liker, hvordan diskutere, finne kompromiss,
trekke konklusjoner og gå fremover. Det gir
dem også tid til å reflektere over sitt eget liv
og planter i hjertet ønsket om å tjene andre
og være en innflytelse for å dra mennesker
nærmere Jesus. Jeg liker måten arbeiderne
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