
nummer 2 | 2017

Dyp av nåde

aktiv ungdom
Informasjonsblad for Matteson Misjonsskole og Granheimstiftelsen



2 aktiv ungdom  

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)
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Dyp av nåde
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misjonsskole

En av morgenandaktene her i matteson-
hjemmet nylig appellerte til hjerteransa-

kelse. Trenger vi nåden? Kun hvis vi forstår 
at vi har et reelt problem, trenger vi nåden. 
Kun hvis vi er ekte overbevist om vår synd, 
vil vi bekjenne den oppriktig og konkret - og 
vende oss fra den. Og nåden er der for å hjel-
pe hver enkelt av oss – den tar oss imot og 
reiser oss opp. Vi tilbys et nytt liv. 

Guds nåde er ny hver morgen – hans nåde er 
ny ved hver skolestart. Vi er takknemlige for 
dette og ser fram til å oppleve nådens kraft i 
året som kommer. 

I artikkelen til Daniel Pel får du et glimt av det 
som skal belyses ved høstens inspirasjonshelg, 
håpets brev, grunnlaget for Reformasjonen 
og åpenbaringen av evangeliets sannhet. 
Gleden over gjenskinnet av denne vissheten 
gjenspeiles i flere av vitnesbyrdene i dette 
bladet.

Dyp av nåde – er hos deg, 
Jesus, ennå rom for meg? 

Har forlatelse du mer, 
for en synder som jeg er?

Jeg har stått din Ånd imot,
Trådt ditt budord under fot,

Avvist dine mange kall,
Krenket deg med tusen fall.

Å, jeg er så kald og død,
Eier bare synd og nød,

Tør jeg komme fram til deg,
Er der ennå rom for meg?

Dyp av nåde, gledesbud:
Jesus står for meg hos Gud.
Han har sonet i mitt sted,

Gud er evig kjærlighet.

Har jeg, Gud, ditt hjerte sett,
Og forstått din nåde rett,
Kan du ennå ha meg kjær, 
Å, så ta meg som jeg er!



Mitt virke er mitt kall, som jeg har blan-
dede følelser til. Jeg reiser på kryss og 

tvers av Skandinavia med ett mål for øye: et-
ter beste evne og ved Guds nåde, å bli brukt 
til å skape tillit til Ham som er grunnen til 
vår eksistens, tillit til Hans Ord, Hans pro-
fet, Hans ledere og Hans organisasjonsform i 
disse siste og avgjørende tider i kampen mel-
lom godt og ondt. Gud er fortsatt rettferdig, 
kjærlig og rik på nåde. Gud har ikke mistet 
kontrollen eller oversikten. Hvis noen har 
mistet oversikten eller setter seg fore å ta 
over kontrollen, er det oss.

Hvor enn jeg kommer forteller jeg at vi kan 
ha tillit til (og her må mine kjære progressive 
venner ha meg unnskyldt for utrykket) "det 
gode gamle adventbudskapet". Det er mitt 
virke og mitt kall. 

"På en helt spesiell måte er syvende-dags 
adventistene blitt sendt til verden som 
vektere og lysbærere. Den siste advarsel til en 
verden som går sin undergang i møte, er blitt 
dem betrodd. Et vidunderlig lys fra Guds Ord 
skinner på dem. De har fått en gjerning av 
den aller største betydning – forkynnelsen av 
den første, andre og tredje engels budskaper. 
Intet annet arbeid er av så stor betydning. De 
skal ikke tillate noe annet å oppta deres sinn."  
9T 19 (1909)

Jeg kan ikke tenke meg at det finnes noe 
mer interessant og givende enn å fortelle 
våre medmennesker om den guddommelige 
sannhet for denne tid og at Jesus, vår Frelser 
og Herre, snart kommer for å hente sine. Å få 
lov til å være "partner" i avslutningsverket for 
denne jordens historie fyller mitt hjerte med 
glede og ærefrykt. 

Frustrasjonen over de massive utfordringer 
forkynnelsen av de tre englers budskap står 
ovenfor er overveldende og får meg til å ha 
blandede følelser til mitt virke og mitt kall. I 
neste artikkel vil jeg utdype dette.

4 aktiv ungdom  



Tredje søndag i august var det klart for 
skolestart igjen. 12 nye og spente elever, 

med forskjellig bakgrunn, har kommet til 
Matteson Misjonsskole fra Sverige/Brasil, 
Finland, Ungarn, Tyskland, Østerrike, Spania 
og Norge. Den verdensberømte surferen, 
sykepleieren, lærerstudenten, hjelpepleieren, 
musikkstudenten og de uteksaminerte 
elevene fra videregående; alle har de 
bestemt seg for å gi et år for Herren. Et år 
med skolegang, hvor de ønsker å komme 
nærmere Hans vilje og hensikt med deres 
personlige liv. Et år hvor de kan vokse i hans 
nåde, og steg for steg bli forberedt på den 
oppgaven som ligger foran dem.

Et skoleår på Matteson er svært helhetlig, 
og inneholder utfordringer på alle områder. 
Dette året blir nok intet unntak. Det 
blir mange klassetimer, arrangementer, 
aktiviteter og arbeidsoppgaver som krever 
samarbeid. Da er det ikke til å unngå at 
både elever og ansatte oppdager seg selv og 

andre på godt og ondt. Men dette er ikke 
negativt, og i profetiens ånd utrykkes det 
slik:

I sin visdom setter han disse personene i 
forskjellige situasjoner og ulike omstendigheter, 
slik at de kan oppdage i sin karakter de 
mangler som har vært skjult for dem selv. Han 
gir dem anledning til å rette på disse manglene 
og å gjøre seg skikket til tjeneste for ham. Ofte 
tillater han prøveIsens ild å ramme dem, slik at 
de kan bli renset. (Helse og Livsglede, s.358)

Til tider kan det være en smertefull prosess 
når «Jern slipes med jern, og det ene 
menneske sliper det andre.»  (Ord 27:17). 
Likevel er resultatet at familiemedlemmene 
knyttes tett sammen med kjærlige bånd. 
Latter, glede og en familiepreget atmosfære 
gjør året til en unik og fantastisk opplevelse. 
Med takknemlighet til vår himmelske far, ser 
vi fram mot enda et år i vekst og virke for 
ham!
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Nytt skoleår
Av René Havstein, skoleleder.



Apostelen Paulus hadde sterke 
ambisjoner. Han ønsket å være vitne 

til at evangeliet ble spredd, og var alltid 
på utkikk etter hvordan han kunne dele 
de gode nyhetene i nye områder. Paulus 
var romersk statsborger, og drømte om 
at evangeliet skulle nå Roma, datidens 
metropol. Herfra kunne sannheten 
om en oppstanden Frelser nå tusener, 
og spre seg til rikets avkroker. Før han 
fikk muligheten til å se Roma med egne 
øyne, skrev han et brev til de troende 
der. Romerbrevet, som vi finner i 
Det nye testamentet, gir et fantastisk 
panoramabilde av evangeliet som Paulus 
forkynte overalt hvor han kom. Jeg 
kan bare forestille meg spenningen og 
begeistringen hos de troende i Roma da 
de mottok dette personlige brevet. 

I tiden som fulgte var Romerbrevet 
fremdeles høyt verdsatt blant Jesu 
etterfølgere. Men idet århundrene 
rullet hen, begynte ting å forandre seg 

i byen Roma. Biskopene tilranet seg 
mer og mer makt. Hedenske skikker 
snek seg inn i kirken, i håp om å oppnå 
anerkjennelse fra kulturen omkring. 
Romerbrevet ble begravd i menneskelige 
tradisjoner. De gode nyhetene om 
Guds kraft til frelse ble erstattet av 
menneskeskapte religionsformer, som 
ledet til forvirring og fortvilelse.

Etter en lang nedoverbakke, brøt 
reformasjonen igjennom i Europa. 
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Romerbrevet – et panoramabilde av evangeliet
Av Daniel Pel



Romerbrevet sto på nytt sentralt, som 
et middel til å lede folk tilbake til det 
rene evangeliet som hadde vært skjult 
for menneskemassene i årevis. Martin 
Luther, og andre med ham, studerte ivrig 
Romerbrevet, og oppdaget budskapet 
om rettferdiggjørelse ved tro. Det var en 
frigjørende sannhet at frelse ikke oppnås 
gjennom gjerninger, men gjennom tro, 
og at vi kan komme direkte til Jesus, 
uten en menneskelig mellommann. Den 
korrupte romerske kirke begynte å 
miste sitt jerngrep – og det kan vi til en 
stor grad takke Romerbrevet for!

Idet reformasjonen fortsatte på nye 
kontinenter, og Adventbevegelsen 
begynte å slå røtter, ble nye, viktige 
og vakre lærepunkter gjenoppdaget. 
Men et sterkt kall ble gitt: Kristus, vår 
rettferdighet, må være sentral i det hele! 
Romerbrevet spilte på ny en viktig rolle 
og åpenbarte Guds kraft til frelse.

I år feirer vi 500-års jubileet for 
Reformasjonen. Vi minnes at Martin 
Luther i protest spikret de 95 tesene på 
kirkedøren i Wittenberg. Romerbrevet 

har ikke mistet sin betydning. Sannheten 
det åpenbarer er mer tiltrengt enn 
noensinne. Nåtidens Rom, kjent som 
pavedømmet, har veket langt bort fra 
brevet Paulus skrev til kirken i Rom, som 
en veiledning for Jesu etterfølgere inntil 
Han kommer igjen. Romerkirken, som 
en overordnet struktur i den mørke 
middelalder og en religiøs og politisk 
autoritet til dags dato, er ofte bedre 
kjent enn de livsforvandlene ordene 
som utgjør Romerbrevet i Det nye 
testamentet. Den religiøse verden må 
ta stilling til om den ønsker å opphøye 
Romermakten eller Romerbrevet. Det 
er bare én av dem som åpenbarer det 
sanne evangeliet.

Reformasjonen må fortsette – og 
den må fortsette med evangeliet 
fra Romerbrevet i sentrum! Vil du 
være med å utforske viktigheten og 
relevansen av dette brevet? På Matteson 
Misjonsskoles Inspirasjonshelg i høst skal 
vi studere de inspirerte ordene Paulus 
skrev til de troende i Roma for nesten 
2000 år siden. Kom og opplev Guds 
kraft til frelse!
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Velkommen til inspirasjonshelgen 6.-8. oktober, der vi sammen med Daniel Pel skal utforske Romerbrevet.



Dette var vitnesbyrdet fra en ung deltaker 
ved IMPACT Østerrike. Nesten 9 år 

etter begynnelsen i Norge, har IMPACT-
familien utviklet seg kraftig. Med både 
etablerte og nystartede avdelinger rundt 
om i Europa har IMPACT berørt hundrevis, 
kanskje tusener, av liv, og fortsetter å gjøre 
dette.  

I år hadde jeg privilegiet å delta ved to 
IMPACT misjonturer, én i Norge og den 
andre i Østerrike. Selv om det var forskjeller 
i arbeidsmetodene, var ånden den samme på 
begge turene; de unge (og de som var eldre) 
var sammen for å bli inspirert – og for å 
inspirere andre – til å forkynne Kristi komme, 
i fellesskap. En aktivitet som ble brukt begge 
stedene var HelseExpo. Etter å ha jobbet med 
HelseExpo en del ganger, hadde jeg begynt å 
tenke “dette begynner å bli litt gammelt nå”. 
Men jeg tok feil. Nok en gang ble skarer av 
folk med ulike bakgrunner tiltrukket av dette 

himmelske prinsippet om omsorg og uselvisk 
interesse for andre. Spesielt så jeg dette 
i Østerrike, der IMPACT fant sted i en av 
landets mest katolske byer. 

Hvordan IMPACT-teamet der fikk sikret 
seg plass for HelseExpo på et kjøpesenter 
var et mirakel. De hadde prøvd mange 
steder og bare fått avslag, da de omsider 
ble ønsket velkommen med åpne armer 
av et kjøpesenter som de i utgangspunktet 
ikke hadde vært interessert i å benytte. Det 
virket som om senterlederen ikke hadde 
lest papirene i søknaden nøye nok, der det 
stod tydelig at vi var syvendedags adventister. 
Lederen for IMPACT Østerrike gikk i tro og 
gjentok for senterlederen hvem vi faktisk 
var, bare for å høre, ”Ikke noe problem! Min 
familie er også syvendedags adventister!” 
Gud velsigner virkelig de mange IMPACT-
prosjektene. Hvorfor ikke bli med neste gang 
anledningen byr seg?
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IMPACT fra Norge til Europa
Av Adam Hazel

“Disse ti dagene er de de beste jeg har opplevd noensinne!”



Jeg husker første gangen jeg kom inn døra på 
Granheim og ble overveldet av alle smilene 
og alle navnene som jeg ikke kunne uttale! 
I løpet av mine to år der, skjedde mange 
fantastiske ting. Jeg husker lastebil-lasset 
med gratis havremelk, gåturene til kirken 
og praktisk arbeid i regnvær, deilig rødbet-
gulrotsalat fra hagen, gode klassetimer og 
det lille kjøkkenet, stappfullt med oss alle 
som arbeidet der. Så var det tur til Slussfors, 
misjonsturen til Guyana, og musikktimene 
med tilhørende interessante øvelser. 

Men de aller beste minnene er om Jesu 
kjærlighet og misjonsfokuset som var synlig 
i livene til arbeidere og elever. De ønsket å gi 
av seg selv for å hjelpe andre å bli kjent med 
sannheten slik den er i Jesus. Jans dåp er et 

vitnesbyrd om at Gud bruker folk på ulike 
måter for å vinne en sjel. 

Jeg takker Gud for alt jeg fikk lære. Matteson 
har fortsatt innflytelse på mitt liv. Jeg likte 
tiden vi hadde til hagearbeid – og etterpå 
har jeg valgt å jobbe på gård, først i Utah og 
nå i Tennessee. Det er mange velsignelser i å 
arbeide i Guds natur! Hagebruk/jordbruk er 
en av måtene Gud ønsker å ha fellesskap med 
oss på og bruke oss til å dele Hans sannhet 
med andre.

Mens jeg sitter og skriver tenker jeg på hvor 
fint det ville være å se min mattesonfamilie 
igjen. Kanskje skjer det en dag. Hvis det ikke 
blir på jorden, er det min bønn at vi sees i 
himmelen. 
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 alumni – Fortsatt innflytelse
Av Jessica Brown

Jessica er fra USA og var mattesonelev året 2011-2012
og studentleder 2012-2013.
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 - med andres ord
av Mark Maricic

Selv har jeg aldri har gått på Matteson, men 
kjenner personlig mange som har gjort det, 
og jeg har vært på mange arrangement som 
de har organisert. Jeg vil dele mine tanker om 
dette fyrtårnet for Skandinavia. Første gang 
jeg møtte mattesonelever var jeg en 13 år 
gammel, pratsom tenåring. Selv om jeg kun 
hadde én dag sammen med denne gruppen av 
tenåringer som var mye eldre enn meg selv, 
følte jeg meg verdsatt og velkommen og de 
lyttet med interesse. Jeg tror ikke de husker 
meg eller den dagen de møtte meg, men det 
er det som er poenget. Det vennskapet de 
delte seg imellom og med alle rundt dem var 
helt naturlig for dem.   

Siden har jeg sett at Matteson Misjonsskole 
virkelig er et sted der ekte vennskap utvikles 
i livene til dem som deltar. Dette er en av tre 
ting i livet som varer. Den andre tingen, som 
jeg også har sett, er at gjennom undervisning, 
seminarer og misjonsengasjement oppdager 
ungdommer hensikten med livene deres – 
deres livsmisjon. Men først og fremst har jeg 
sett mennesker frelst for evigheten og nuet, 
ved Jesu uforlignelige kjærlighet som næres 
på Matteson. 

Videre kan jeg bare legge til dette om 
Matteson: Kom, smak og se.

Mark Maricic er lege og har også vært 
gjestelærer på Matteson



”Den som drikker av det vann jeg vil gi 
ham, skal aldri i evighet tørste, men det 
vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med 
vann som veller fram til evig liv.” Vann er 
avgjørende for alt liv, og med dette bildet 
som er lett å forstå beskriver Jesus hvor 
forfriskende livet med ham er. Hver gang 
kvinnen ved brønnen senere gikk for å 
hente vann husket hun nok på Jesu løfte. 
I dag kan vi velge å la vannflaska være en 
trigger til å tenke på Guds tilbud.

På Matteson lærer vi om viktigheten 
av å drikke nok vann, og vi fyller stadig 
flaskene våre opp. Vannet på Granheim 
har imidlertid opparbeidet seg et visst 
rykte blant beboere og gjester. Dessverre 
er det ikke som eksklusivt og attraktivt 
kildevann. ”Granheim-vannet” har en 
bismak. Det er få klager i skolefamilien, 
men når vi får gjester blir vi minnet på 
at vannet faktisk smaker dårlig, og noen 
klarer ikke å drikke det. Vannprøver 
viser at vannet har for høyt innhold av 
mineralene mangan og kalsium, noe som 
ikke er helseskadelig, men som gir smaken. 
Dessuten forårsaker dette misfarging av 

kjøkkenutstyr/servise, sanitærrom og tøy 
i vaskemaskin og lignende. 

Vi har levd med dette i mange år og tror 
at det nå er på sin plass å oppgradere ved 
å installere et filteranlegg. Dette vil høyne 
vannkvaliteten og få flasker og hjerter til 
å flyte over av liv og begeistring! 

Du som har vært på Granheim og forstår 
av egen erfaring hva saken dreier seg om, 
er spesielt velkommen til å besøke oss 
når oppgraderingen er gjort og kjenne 
forskjellen! Vi ønsker å få dette gjort før 
høstens inspirasjonshelg. Men for å få 
dette til, trenger vi din hjelp.

Bli med og støtt innsamlingskampanjen: 
100% Vann

Silfilter: kr  7625,-
Manganfilter: kr 32875,-
Kalkfilter:  kr 29250,-
Til sammen: kr 69750,-

Bankkonto: 1020.07.09654
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100% VANN



More information at
www.asiscandinavia.org

December 28, 2017–  
January 1, 2018

Tyrifjord videregående skole, 
Norway 

Returadresse:
Granheimstiftelsen 
Postboks 243 | 1851 Mysen


