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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 to 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.

2

aktiv ungdom

Helhjertet
Vi kjenner vel alle til hvordan det oppleves og
hva som kan forventes fra et halvhjertet
forsøk. Jaja.. En viss likegyldighet, middelmådig
resultat og begrenset glede. Likeledes vet vi at
hvis vi virkelig går inn for noe, er det større
sjanse for at vi får det til. Og selv om det ikke
blir perfekt resultat, kan vi likevel være tilfreds
med vissheten om at vi gjorde det vi kunne og
det vi trodde på.
Hva om kristenlivet vårt er halvt? Hva vil vår
egen opplevelse være og hva vil andre lære om
vår religion? Hvis vi selv er overbevist, vil vi
også være mer overbevisende. Hvis vi i troen
vår har integritet, styrker ektheten både
selvrespekt og troverdighet.
Hjertet er gjerne forbundet med følelser. I
noen sammenhenger settes det likhetstegn
mellom «følelser» og «kjærlighet» og disse
opphøyes dermed til autoritet og kan
rettferdiggjøre bortimot enhver handling. En
annen forståelse er at følelser er noe ondt og
derfor må undertrykkes. Realiteten er vel at
følelsene er en del av oss og ikke kan
bortforklares, samtidig som de ikke er
pålitelige som veiledere for livet. Følelsene er
en mektig ressurs som, for å sikre mer
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langsiktig glede enn øyeblikkets tilfredsstillelse,
må kanaliseres av forstanden.
Jeg husker hvordan Gunnar Gustavsen i sin tid
underviste oss ungdommer om et viktig
prinsipp. Når en beslutning skal tas, må man
tenke grundig gjennom saken, under bønn. Når
avgjørelsen er tatt med forstanden er det viktig
å gå inn for saken med hele seg. Med lidenskap
appellerte han til oss: «...then, charge it with
feelings!» Lad opp beslutningen med følelser –
og sett i gang!
«Hjertet er svikefullt over alle ting, og vanvittig
ondt. Hvem kan kjenne det? Jeg, Herren...» (Jer
17,9-10a). Gud visste hvordan vi fungerer da
han ga oss det største, grunnleggende budet
om å «elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
og av all din sjel og av all din makt» (5 Mos 6,5).
Det var ikke fordi han trengte vår fulle
hengivenhet, men fordi vi og verden trenger
helhjertethet.
Mattesons misjon: å utdanne helhetsmisjonærer
til et liv i helhjertet tjeneste for Gud
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KENNETHS TROMPET

Når synd er natur og natur er synd...

Av Kenneth Jørgensen

Når synd er natur og natur er synd...
blir det umulig å seire over synd i
denne verden... Blodet alene vil da
rense oss.
Vi har blitt fortalt av et menneske med
profetisk autoritet at den beste og mest
omfattende definisjon på synd er lovbrudd.
Den samme autoritet forteller oss at Jesus tok
på seg og tok del i syndig natur da Han
inkarnerte seg som menneske for to tusen år
siden. Dersom natur er synd og synd er natur
betyr det at Jesus syndet. Sannheten er at Jesus
var og forble og har alltid vært fullkomment
syndfri. "Alle har syndet og fattes Guds ære,"
unntatt Jesus. Han var ren og syndfri i en syndig
natur. Å sette likhetstegn mellom synd og
syndig natur er en fatalistisk tvist og logisk
brøler uten dekning i Bibelen eller hos EGW.
En uomvendt kontrolleres, ja, tvinges, av den
syndige natur til å leve et liv i synd. For den
som er omvendt og født på ny, og som har del
i den guddommelige natur gjennom Jesu
forsoningsverk, har den syndige natur ingen
makt lenger til å tvinge mennesket til å synde.
Synd blir da et fritt valg.
Når premisset i overskriften er feil blir det
etterfølgende utsagnet feil. Det tredje og siste
utsagnet i overskriften blir derfor en falsk
trøst. Satan, syndens far, vinner da i sin
polemikk mot Gud: Satan, kjødet, og verdens
fristelser er da sterkere enn Jesu blod. Satan
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får rett i at det er umulig å holde Guds lov.
Tenk om ditt barn påstod at det var umulig å
være lydig mot reglene i ditt hjem. Tenk om
noen skulle påstå at det er umulig å holde
veitrafikkloven, eller følge reglene på
Mattesonskolen og TVS. På grunn av uriktige
definisjoner av synd og syndig natur har
ulydighet mot Guds Ord blitt teologisk
legitimert i kirken og i menigheten og Satan
har tilsynelatende seiret i sin kamp mot Gud
og loven. Prester, teologer og pastorer har blitt
hans beste forsvarere. Antinomianisme har
blitt den teologiske norm og de forførte har
fått fred i deres synd.

Kenneth Jørgensen har startet foreningen
«Bevar SDA», og gjennom denne søker han
å dele de tre englers budskap klart og
tydelig med mennesker som er villige til å
høre det.
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Sannheten er at Eva i mangel på tro falt i en
syndfri natur; hennes etterkommere som er
full av tro på og har Jesus tro, vil seire i en fallen
natur. "Her er de helliges tålmodighet, de som
holder Guds bud . . ." Hvilken ære til Gud i
Hans "offentlige" polemikk med Satan. Dette
er i sannhet bibelsk teodisi.
Ulydighet mot Guds befaling i Eden kalles synd.
Denne første menneskesynd er definert i
loven. Synd er lovbrudd. Det første bud sier
"du skal ikke ha andre guder enn meg . . ."
Bibelen er konsekvent til dens kardinaldefinisjon av synd. For et menneske som
hevder å ha en bibelsk frelsende tro kan natur
aldri være en unnskyldning for synd. De
ugudelige, på den annen side, svømmer i synd
og ser det ikke.
Når natur er synd blir sann bekjennelse av
synd uoverskuelig og i all praktikalitet en
umulighet. Men synd er ikke syndig natur og
syndig natur er ikke synd. De to begreper er
to forskjellige planeter. Synd er overtredelse

av loven i tanker, ord og gjerninger. Synd er å
ikke tro på Jesus. Den syndig natur er kroppen
alle mennesker er født med i denne verden,
inkludert Jesus.Vi fikk den fra Eva.
Uansett, med tilgivelse som en backup-plan, er
seier over synd en mulighet for alle som tror.
Ikke la deg lure av glatte ord. Loven kan holdes
(selvfølgelig ikke i egen kraft) og Gud er ikke
urimelig. Han har ikke gitt oss en lov som er
umulig å holde. Dette er Satans påstand og
unnskyldning for sitt himmelske opprør. Det
må selvfølgelig innrømmes at vi altfor ofte
synder i vår vandring og i vår lengsel mot full
lydighet til Jesus og Hans Ord. Den syndige
natur vil fortsette å plage oss inntil Han vil vise
seg på skyen da det dødelige blir ikledd
udødelighet og den syndige natur blir byttet
ut med hellig kjød. Ved Jesu fullkomne liv her
på jorden, Hans selvoppofrelse på korset, Hans
oppstandelse fra de døde og Hans
midlertjeneste i himmelens helligdom vil dette
siste en dag bli virkelighet. Alt til Guds ære.

For noen uker siden var Aktiv Ungdoms redaksjon med på «Bevar SDA»s inspirasjonshelg
der Allan Jensen og Kenneth Jørgensen var hovedtalere, og dette vakte sterke minner fra
Matteson Misjonsskoles tidlige år og viktigheten av budskapet.Vi er glade for å kunne invitere
våre lesere til neste års Påsketreff, 8.-13. april, 2020, ved Lillehammer, der disse to blir
hovedtalerne, som i gode gamle dager.Vi håper mange av dere vil ha anledning til å bli med!
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Å gjenoppdage adventismens tapte sjel
Av Jennifer Jill Schwirzer

Jennifer Jill Schwirzer bor i Philadelphia, USA,
med sin mann, Mike. Jennifer har skrevet mer
enn ti bøker, har spilt inn hundrevis av sanger
og driver en profesjonell rådgivningspraksis.
Viktigst av alt er at hun elsker Jesus og lever
for å dele sin kjærlighet. Jennifer
blir hovedtaler ved inspirasjonshelgen 11.-13.
oktober.
Jeg forsto at ordet psykologi var tabubelagt
i adventismen da jeg sendte inn manus til
en bok til et av menighetens forlag med
tittelen «Jesus-psykologi». Boken var mitt
forsøk på å sammenfatte og utdype emnet
bibelsk psykologi – hvordan evangeliet
fører til indre legedom.
«Vi liker manuset», sa redaktøren, «Men
vi kan ikke bruke den tittelen. Ordet
psykologi vil føre til at ingen vil kjøpe
boken.»
Sjokkert sjekket jeg etymologien til ordet
psykologi, og fant ut at det ganske enkelt
betyr «studiet av sjelen». Jeg trodde, og
tror fremdeles, at Bibelen, i tillegg til mye
annet, er en studie av den menneskelige
sjel – hvordan Gud planla at vi skulle
fungere, hvordan synd ødela den
menneskelige natur, og hvordan sjelene
våre igjen kan forvandles til Guds bilde. Jeg
kunne ikke forstå hvorfor ordet i seg selv
eller den vitenskapelige grenen som er
psykologi skulle forbys av Ordet. Jeg tenkte,
og tenker fremdeles, at det egentlig burde
være motsatt.
Jeg forsto at psykologi bærer med seg en
6

rekke assosiasjoner til sekulær vitenskap
utviklet av Freud, Rogers, Skinner og
mange andre ikke-kristne teoretikere Og
jeg skjønte at en streng overholdelse av
disse teoriene ville lede bort fra Gud. Men
det virket som om den vitenskapelige
forskningen innen emnet likevel ofte
speiler Bibelens sannhet. Jeg trodde, og
tror fortsatt, at Ordet er autoriteten
innen de tidløse prinsippene for
menneskelig psykologi, men at vitenskapelige
funn kan validere og utvikle disse
prinsippene, og på den måten gjøre
vitenskapen til et nyttig verktøy. God
vitenskap støtter noen ganger veganisme,
kreasjonisme, moralitet, samt en hel rekke
andre bibelske ideer. Jeg trodde, og tror
fremdeles, at man ikke burde være mer
redd for vitenskap innen psykologi eller
sosiologi enn vi er for grener innenfor
fysisk vitenskap, som biologi, nevrologi,
endokrinologi, urologi osv., så lenge en
tilser at vitenskapen er i tråd med Bibelens
store sannheter.
Ellen White sa at «Psykologiens sanne
prinsipper er å finne i de Hellige Skrifter»
(Mind, Character and Personality, bind 1,
s.10) Ikke en gang på 1800-tallet følte hun
at psykologi som ord eller vitenskapelig
gren var tabubelagt. Hun sa «Uhelse i
sinnet råder overalt. Ni av ti sykdommer
som folk lider av har sitt grunnlag her.»
(Testimonies to the Church, bind 5, s. 444).
Hvordan har adventismen mistet sin sjel,
så å si, og utelatt psykisk helse fra vår
helsemessige tilstedeværelse i verden?
aktiv ungdom

Historien om helsebudskapet vårt
avdekker svaret på dette. Når John Harvey
Kellogg først begynte å sette helsebudskapet
ut i livet på en praktisk måte, var det mange
pastorer som ikke ønsket å endre på
kostholdet sitt. Kelloggs tilsvar var mindre
taktfullt enn det kanskje burde være, og
det oppstod splid. Det åndelige arbeidet
gikk i en retning, helsearbeidet i en annen,
og adventismen begynte utilsiktet å
forkynne gresk dualisme ved å skille de to.
Psyken er et slags lim mellom det fysiske
og det åndelige i den menneskelige natur.
Når båndet mellom det åndelige og det
fysiske brast, falt det psykologiske ned
mellom sprekkene. Ved å gjeninnføre det
psykologiske i helsebudskapet, bygges en
bro mellom det fysiske og det åndelige.

Dette er viktig innen evangelisme.
Evangeliets høyre hånd er helsebudskapet.
Vi i adventistkirken har våre helsesentre
og spisesteder, og vi hjelper mennesker
med deres fysiske behov. Men det kan
være vanskelig å gå direkte fra stekt tofu
til dyrene i Åpenbaringsboken. Hva om vi
hadde et «lim» på plass, der depresjonsog angstseminarer ble tilbudt samtidig
som tofuen ble stekt? Eller enda bedre,
hva om vi selv opplevde å bli helbredet for
vår egen angst og depresjon, og kunne dele
våre vitnesbyrd mens vi stekte tofu?
Psyken danner en naturlig overgang
mellom det fysiske og det åndelige. Det er
derfor budskapet om psykisk helse
trenger å være en del av helsebudskapet,
og det er derfor jeg kommer til Matteson
Misjonsskole for å dele av det jeg har lært.

Tema for høstens inspirasjonshelg er "Healing Hearts" - helbredelse av hjertet.
nummer 1 | 2019
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Det viktigste – «The most important thing»
Av Roni Saoumi
Den 10. mai reiste en gruppe på ni fra
Stockholm til Mysen for å delta på vårinspirasjonshelgen med temaet “Det viktigste”.
Det var en velsignelse og et privilegium å få
lytte til budskapet som ble forkynt av Kim Busl,
samt å møte gode venner og tilbe sammen.

at vi også kan arve evig liv. En arv er, tross alt,
ikke tjent, men mottatt, slik vi har mottatt det
evige livs gave gjennom Jesus Kristus.

Vi lærte fra historien i 2. Samuelsbok om
kjærligheten Kong David hadde for sin sønn,
og om hvor stor foreldrekjærligheten er for
barnet når David sa «Absalom, min sønn, min
sønn! Å, om jeg var død i ditt sted!». På samme
måte elsker Gud sine barn så høyt at ga sin
Sønn, den enbårne, for å dø for oss (Joh 3,16).

Vi ble også inspirert til å lese 1.
Korinterbrev 13, som lærer oss betydningen
av sann kjærlighet. De samme versene hjalp
oss å forstå mer av dybden i den lange
kongesangen i Salomos Høysang under
Bibelstudiet på sabbats morgen. Personlig ble
jeg inspirert av diskusjonene, og hvordan Gud
alltid er en lykt for våre føtter der Han leder
oss nærmere sin sannhet og til Hans planer
for våre liv.

Vi ble minnet på å spørre oss selv, gjennom
historien om den gode samaritan i Lukas 10,
hvem som er vår neste. La oss be om å ha
ydmyke hjerter til å ta vare på de rundt oss
som trenger hjelp på en eller annen måte, slik

Helgen var virkelig inspirerende og
oppmuntrende i at den minnet oss på at «det
viktigste er å holde det viktigste viktigst».Takk
til alle som deltok, og jeg gleder meg til å treffes
snart igjen!

8

aktiv ungdom

alumni - innsamlingskampanje
Av Matteson Alumnikomité

Vårens innsamlingskampanje i regi av Mattesons Alumnikomité vil gi våre gjester en bedre
toalettopplevelse. Du er velkommen til å være med og bidra - og til å komme på besøk!
Liker du å invitere venner hjem? Her på
Matteson Misjonsskole elsker vi å gjøre det
ved flere anledninger, bl.a. inspirasjonshelger,
kulturkvelder og bursdagsfester, i tillegg til at
venner eller naboer inviteres spontant på
middag.Vi ønsker at folk skal få del i vårt kristne
fellesskap og utvikle sin åndelige interesse.
Imidlertid har noen av våre gjester vanskelig
for å ta de nødvendige skrittene opp eller ned
til toalettet. For å komme på toalettet må
menn gå ned en smal trapp til kjelleren og der
først passere et lagerrom, og damer må gå opp
trappen til jenteinternatet. Vi har ikke toalett
i første etasje, og det har skjedd at gjester har
sagt farvel fordi de måtte gå hjem for å gjøre
sitt fornødne. Situasjonen har også blitt
utfordrende for mattesonfamilien. I mange år
har hovedbygningen, Granheim, hatt ett toalett
for damer og ett for menn. Når vi
gjennomsnittlig har 10 personer av hvert

kjønn, blir trykket på disse toalettene svært
høyt.
Sammen med Granheimstiftelsen, søker
Matteson Alumnikomité å avhjelpe spesielle
behov ved skolen med innsamlingskampanjer,
og vi er veldig takknemlige for din hjelp! I år
trenger vi 99.000 kroner til et nytt
misjonstoalett i første etasje. Å omdisponere
plassen i den eksisterende bygningen slik at vi
får et toalett der, krever snekker, rørlegger og
elektriker, i tillegg til planlegging og utstyr som
toalett, vask, speil, dør og materiale til vegger
og gulv.
Støtt ved
- å bidra økonomisk til dette misjonstoalettet
- å spre informasjonen om behovet
- å be om midler og for våre naboer
Mer info på: matteson.no/missiontoilet

Matteson Alumnikomité: Jan Haugg (leder), Marianne Rygnestad, Ricarda Wagner, Henrik Norlin,
Jeremy Zwiker, René Havstein, Linndis Rasmussen
nummer 1 | 2019
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- med andres ord
Av Rolf Klausen
Jeg har mangeårig bakgrunn fra pinsekarismatiske
kirkesamfunn. De siste årene har jeg opplevd
at Gud har ledet meg ut derfra. Etter at jeg
begynte å be Gud lede meg til sannheten i
Hans Ord, dukket det opp adventister i min
vei. I min søken etter sannhet, kom jeg tidlig i
kontakt med Matteson Misjonsskole. Der
observerte jeg ting jeg kanskje ikke hadde
reflektert over uten den bakgrunnen jeg har.
Studentene på Matteson var annerledes enn
kristen ungdom jeg kjente til. Blant jentene bar
ikke det ytre preg av trendige klesmoter,
overdådig sminke eller masse påhengte
smykker. Da det kom til musikk, var heller ikke
den av det verdslige slaget som lett får tankene
bort fra Gud.Tekkelig og naturlig pen ungdom
som strålte om kapp med sola og gav uttrykk
for ekte kjærlighet til Jesus og stor interesse
for bibelstudier, gjorde et sterkt inntrykk på
meg. Her ser jeg unge mennesker som er
fornøyd med hvordan Gud har skapt dem,
tenkte jeg. Et annerledes folk.
Oppi alle observasjonene, kjente jeg en god
familiær atmosfære som samtidig lett fikk
tankene til å vende seg til Gud skaperen og
det himmelske. Maten var også annerledes enn
hva jeg var vant med. Sunn vegetarmat som de
selv laget fra bunnen av. Den sunne livsstilen
var tydelig. Jeg fant også samsvar mellom liv og
lære. Naboer som trenger litt hjelp med
snømåking, gressklipping og annet, bidrar
elevene gjerne med.
Jeg la merke til en levende tro og stor
bibelkunnskap blant studentene. Konklusjonen
jeg senere kom til, var at dette måtte være
årsaken til de første observasjonene jeg
gjorde.
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Senere har jeg fått med meg at på Matteson
Misjonsskole er undervisningen i Guds Ord
preget av troen på Bibelen alene med fokus på
Guds omsorg for hele mennesket. Hadde jeg
vært ung i dag, med de sannheter jeg ved Guds
nåde nå har fått i hjertet, ville Matteson
Misjonsskole blitt et naturlig valg for meg.
Frem til Herrens 2. komme, ønsker jeg Guds
rike velsignelse over det videre arbeid på
Matteson.
Hilser med versene fra Salme 119:9 "Hvordan
skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde
seg etter ditt ord."
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Møt en "makedoner"!
Jeg har valgt å støtte Mattesonskolen fordi
jeg har personlig erfaring med hvor
utviklende den er for karakteren til
mennesker som søker Gud.
Som forholdsvis nyomvendt adventist på
nittitallet, og med et brennende hjerte for
Herren, ble jeg kjent med Mattesonskolen
som da nylig var oppstartet. Sommerpro
grammet deres tiltalte meg veldig, og da
det arbeidsmessig var umulig for meg å bli
helårselev på Mattesonskolen, valgte jeg å
bruke hver sommerferie på Mattesonskolen.
Dette skapte en genuin interesse i meg for
å studere Bibelen på et dypere plan. Dette
resulterte i at jeg utviklet et mye nærmere
forhold til Jesus, og min tro ble dypere og
fastere.
Fra å være en ikketroende sjømann noen
år tidligere, til å bli den personen jeg er i
dag, tilskriver jeg Mattesonskolen, som
gjennom nittitallet ga meg kunnskap om
Guds Ord og lærte meg å utvikle en byrde
for menneskers frelse.
På grunn av denne starten på min kristne
vandring, har jeg siden da hele tiden søkt å
få et nærmere forhold til Jesus. Troen har
blitt en fast overbevisning som er
grunnfestet i Ham, og jeg vet at Han står
for døren og bare venter på at vi skal bli
klar til den siste store forkynnelsen, «De
tre englers budskap», en oppgave Han har
gitt til Syvendedags adventistmenigheten.
Mattesonskolen er en undervisningsinstitusjon
som har tatt denne oppgaven på alvor, og
som oppdrar og utvikler ungdom (og eldre)
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til å bli utrustet til den oppgaven som
Herren har gitt oss.
Mitt bidrag i dette nå er å være fast giver
for Mattesonskolen, slik at flest mulig,
uansett personlig økonomi, kan ha
muligheten til å få denne gode og
karakteroppbyggende undervisningen som
danner grunnlaget for at en kan bli
stående på «Herrens dag» når Han
kommer igjen.
----------------------------------------------------Vil du også støtte arbeidet ved
Matteson Misjonsskole ved å bli
"makedoner"?
En “makedoner” velger å vise sin støtte
til arbeidet ved Granheimstiftelsen og
Matteson Misjonsskole ved å gi et fast
månedlig beløp.
www.granheims.no/gi
Gavekonto: 1020.07.09654
Vipps: #78973
Les Paulus’ beretning om makedonerne i
2 Kor 8-9.
11

Returadresse:
Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen

www.matteson.no/fiw-19

Healing

Hearts
Jennifer Jill Schwirzer
Oct. 11-13

