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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.
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Innsikt og utsikt
Jeg liker språk. Jeg synes det er gøy å få del i
innsikten til de som kan og dermed bedre
mestre fremmedspråkene jeg har lært.
Likeledes synes jeg det er spennende når folk
ønsker å forstå hvordan det norske språket
fungerer – hvordan ord skrives, uttales og
brukes. Jeg nyter å lese gode tekster med
språklig eleganse. Stavefeil er som penselhår
på en nymalt vegg. Jeg gremmes når jeg ser
tastefeil i mine egne sms-er. Når jeg leser
google-oversatte artikler vet jeg noen ganger
ikke om jeg skal le eller gråte.
Så jeg liker å lese korrektur og få ryddet opp
i en tekst. Men noen ganger forsvinner lysten,
og den ellers verdsatte korrekturpennen
mister mening. Det er når innholdet ikke
henger på greip. Når budskapet i teksten ikke
stemmer, ikke er i harmoni med seg selv eller
formidler tvilsomme verdier. For språklig
korrekthet kan ikke kompensere for
mangelfullt innhold.
I vår mellommenneskelige hverdag, så vel som
i vår åndelige erfaring, opplever vi noen ganger
utfordringer. Hva gjør vi da? Leser vi korrektur
på enkeltsetningene i livet – eller våger vi å
stille større spørsmål?
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Velger vi malerkosten? Pusser vi opp hjemme
og ommøblerer livet? Skaffer vi oss en ny ting
til garderoben som kan få oss til å se bedre ut?
Sørger vi for å gjøre noe stort, som for å fylle
et tomrom? Eller søker vi å finne og ta inn over
oss en dypere virkelighet i oss som trenger
hjelp? Ser vi på rammene rundt oss fremfor å
vurdere bildet i oss? Benytter vi oss av
avledningsmanøvrer for å håndtere det indre
presset eller tør vi å reflektere over kvaliteten
på innholdet i livet?
Jesus snakket en gang til noen som hadde
skaffet seg en ren og korrekt fasade. Hans
beskrivelse av deres hvitmalte ytre var intet
kompliment, og han ønsket å hjelpe dem med
deres uryddige indre.
På samme måte som en vakker, tom tekopp
ikke varmer på en vinterkveld kan ikke
bokstaver i korrekt rekkefølge, uten Ånd, bli
til Livets Ord. Han som kjenner oss bedre enn
vi kjenner oss selv vil ikke bare lese korrektur,
men ønsker å fylle hjertene våre og sette ting
på plass.
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KENNETHS TROMPET
Hvorfor kommer Jesus igjen?
Av Kenneth Jørgensen

En grunnleggende pillar hos syvendedagsad
ventistene er troen på og vissheten om Jesu
gjenkomst (J2). Siden urkirkens dager har
kristne vært opptatt av Jesu annet komme.
Mange spørsmål har blitt stilt i den anledning:
Kan vi vite når Jesus kommer igjen? Er det vi
som venter på Jesus eller er det Han som
venter på oss? Blir naturen eller karakteren til
de hellige forvandlet ved J2? Bør vi forberede
oss for J2? Kommer endetidens verdenskrise
før eller etter J2? Har de hellige som lever
ved J2 utviklet en rettferdig karakter? I anled
ning Hans annet komme, kommer Jesus ned
på jorden?
I de neste linjene vil jeg, i ti punkter (flere
kunne nok legges til), foreslå hvorfor Jesus
kommer tilbake for annen gang.
I. Bibelen, og spesielt ofte i NT, er løfter gitt
om at Jesus kommer igjen etter Hans første
komme. Hvis ikke Jesus kommer igjen blir Han
en løgner, og løgn er ikke i Ham, så, for å holde
sitt ofte repeterte løfte kommer Jesus tilbake.
2. I kampen mellom godt og ondt, det vi
kaller den kosmiske konflikt, har Guds Sønn
blitt baktalt og undergravd. Satan har kapret
denne verden og krever urettmessig at den er
hans. Jesus motbeviser dette. Jesu annet
komme beviser for hele universet hvem som
er sjef og den høyeste Gud.
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Kenneth Jørgensen var med å starte Matteson
Misjonsskole. Sammen med Allan Jensen
kommer han til å være hovedtaler ved
påsketreffet 2020.
3. I seks tusen år har jordens innbyggere suk
ket og jamret på grunn av syndens konsekvens.
Gjennom forsoningsverket har Jesus, til vel
behag for Gud og på menneskehetens vegne,
seiret over synden og verden og kan derfor
komme tilbake for å gjøre en slutt på
ondskapen i verden.
4. Jesus kommer som den rettmessige konge,
som den fullkomne mellommann mellom Gud
og mennesket, Han som har seiret over Satan.
Jesus er kjærlighet i sin fulle og hele manifesta
sjon. Jesus har makt til å gripe inn. Han kommer
derfor for å gjøre slutt på lidelsene i denne
verden.
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5. Guds tjenere har ofte gjennom tidene
vært utsatt for hån og spott. Sannheten om
deres rettferdighet og kjærlige vesen har blitt
holdt skjult for verden. I tro og kjærlighet til
Gud har de latt seg forvandle til dem som
holder Guds bud og Jesu tro. Jesus kommer
tilbake for å renvaske sine hellige som har
vært anklaget av en hel verden
6. Bibelen forutså Antikrists komme. Denne
djevelens agent og viseregent regjerte over
mye av Europa gjennom sitt åndelige diktatur
i mer enn tusen år. Blodet fløt som elver og
pengene strømmet inn til Roms skattkamre.
Sannhetens evangelium om Jesus som vår
mellommann og Guds uforandrede lov har
blitt enten skjult, motarbeidet eller byttet ut
med en forfalskning. Jesus kommer tilbake for
å gjøre slutt på Antikristens virksomhet.
7. For at den kosmiske konflikt kan komme til
en rettferdig ende, noe et helt univers lengter
etter, må den skyldige part (dvs. Satan)
"arresteres" og "varetektsfengsles" når Jesus
kommer. Det ufalne univers må beskyttes for
Satans manipulasjoner. I denne perioden på
tusen år får den skyldige, og hans sammen
svorne demoner, anledning til å erkjenne og

angre det onde som er gjort. Jesus kommer
annen gang for å lenke Satan i tusen år slik at
alt dette kan fullbyrdes.
8.To partier finnes i verden før Jesus kommer
igjen. Begge partiene hevder å stå på Guds side.
Bare en allvitende Gud, og vinneren av rettsa
ken, har autoritet til å erklære hvilket parti
som virkelig står på Guds side. Jesus kommer
for å separere fårene fra geitene.
9. I himmelen er atmosfæren ren og hellig.
Synden og syndere tilhører denne verden.
Syndens virus har infisert og degenerert
menneskekroppen. For at kroppen vår kan
fungere i en himmelsk atmosfære må den
oppgraderes. Jesus kommer for å forvandle
den syndig natur hos sine hellige til hellig kjød.
10. I kraft av sin seier på Golgata har Jesus makt
til å reise de døde til live. Jesus vet hvem som
er kvalifiserte, de ydmyke som sa ja når Gud
kallet mens de enda var i live. Samvittigheten,
vårt åndelige kompass, vil bli lagt på vektskålen.
Gud kjenner sine barn uavhengig av religion
og kirkesamfunn. Jesus kommer for å vekke
opp Hans barn som sovnet inn i troen.

For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen
kommer. (Matteus 24:27)
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Oppdagelsesferd på fagre føtter
Av Sara Lucia

I fjor var Matteson på en misjonsskoleretreat
i Tyskland og tilbrakte en uke sammen med
tre andre misjonsskoler, Menorah fra
Italia, Josia fra Tyskland og TGM fra
Østerrike. Det var så fint å lære fra
hverandre og dele mange inspirerende
tanker og ideer. En av velsignelsene var
definitivt Discovery Bible Studies –
«Oppdagelsesstudier i Bibelen».

Det er vel naturlig nå å lure på hva
«oppdagelsesstudier i Bibelen» egentlig er.
Det er en enkel måte å studere Bibelen
på. Metoden er så enkel at alle kan klare
å bruke den og å lede et bibelstudium på
den måten. Det var det som fanget
oppmerksomheten vår da vi først hørte
om det. I motsetning til andre
studiemetoder, er man her ikke avhengig
av en persons kunnskap. Fokuset i denne
Michael Dörnbrack, en tysk pastor og metoden er lagt slik at alle kan svare på
lederen for Josia misjonsskole forklarte enkle, åpne spørsmål knyttet til teksten.
hvordan de ved å bruke denne Plutselig blir det å oppdage skatter i
studiemetoden de siste årene har opplevd Bibelen så lett og tilgjengelig for alle som
rike velsignelser. Da vi hørte om det, ønsker å reflektere over hvem Gud er, og
tenkte noen av oss – hvorfor skulle ikke hva han ønsker å si oss i bibelavsnittene
disse velsignelsene også kunne bli gitt på som studeres. Metoden kan brukes etter
Matteson? Michael ble deretter invitert eget skjønn og preferanse, men som en
som gjestelærer og denne høsten hjelp er det utviklet en studieplan som
underviste han vår nye elevgruppe om består av en rekke utvalgte historier som
denne studiemetoden.
belyser Guds karakter og andre viktige

Sara Lucia er tredje året på Matteson Misjonsskole og arbeider bl. a. innen administrasjon
6

aktiv ungdom

For mer infomasjon om Discovery Bible Studies, samlet av Michael, gå til: discipleshipcourse.org og
bitly.com/sdadiscipleship

bibelske sannheter og samtidig er så
livsnære at man lett kan finne lærdommer
til anvendelse i eget liv.
Michael deler hvor mektig deres erfaring
med «oppdagelsesstudier i Bibelen» har
vært på Josia misjonsskole. «Vi har sett
hvordan denne studiemetoden har hatt stor
betydning for hvordan våre elever kan lede
bibelstudier, og også hvordan de studerer på
egenhånd. Plutselig blir de trygge på å lede
en smågruppe eller bibelstudier med andre.
Vi har reist rundt i Tyskland og undervist om
denne metoden i menigheter og resultatene
er alltid de samme – mange tar begeistret
tak i denne metoden og starter studiegrupper.
Vi ser at denne metoden først og fremst har
betydning for hvordan mennesker opplever
sine personlige bibelstudier. Dernest gir det
mot til å studere Bibelen med venner. Om og
om igjen skjer det at der folk får opplæring
om denne studiemetoden blir det å gi
bibelstudier med venner noe de gjerne vil
gjøre. En gang fortalte en ung mann meg at
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ingen tidligere hadde hjulpet ham til å vite
hvordan han kunne lese og forstå Bibelen på
egenhånd. Han følte seg så velsignet, ikke kun
fordi han nå var trygg på å studere Bibelen
med venner, men spesielt fordi han hadde
lært å studere Ordet selv, slik at det virkelig
kunne være en lykt for hans fot og et lys på
hans sti.»
“Men hvordan kan de påkalle en som de
ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan
de tro på en som de ikke har hørt om?
Og hvordan kan de høre uten at det er
noen som forkynner? Og hvordan kan de
forkynne, uten at de blir utsendt? Som
skrevet står: Hvor fagre deres føtter er
som bringer fred, som bringer et godt
budskap!” (Romerne 10:14-15) Å studere
Guds ord og å dele det med andre er en
viktig del av vår misjon, men for å tore å
gjøre det, må vi vite hvordan.Vi ber om at
«oppdagelsesstudier i Bibelen» skal bli et
enkelt og tilgjengelig verktøy som hjelper
oss til å ha slike «fagre føtter».
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«Da kom han til seg selv...»
Av José Rocha Neto
Jeg var en ganske vanlig student. Jeg likte
studentlivet med vennene; jeg studerte for lite
og brukte for mye tid på tull. Brødrene mine
hadde flyttet inn til meg. De var nydøpte og
hadde fått en ny livsstil som kristne.Vår fami
lie har ingen kristen bakgrunn så deres nye
livssyn var noe ukjent for oss alle.
En lørdagskveld dro jeg med en venn til en bar
for å møte kompiser, for å drikke, danse og,
som man sier, «ha det gøy». Som vanlig, etter
festen sov vi hos vennen min og våknet neste
dag med hodepine. Vi var sultne og dro hjem
til meg for å finne noe å spise – min mor var
på besøk, så jeg håpet hun hadde laget noe.
Uheldigvis for oss, var pastoren på besøk hos
brødrene mine den søndagen og jeg og
kameraten min hadde ikke annet valg enn å
sitte sammen med dem i stua mens vi ventet
på mors mat. Mens vi satt der, prøvde pastoren
å involvere oss i samtalen, noe jeg ikke var
spesielt interessert i. Men kameraten min
deltok. Det begynte godt, men snart begynte
han å gjøre narr av ting som pastoren sa.

Sulten og med hodepine satt jeg der og hørte
på diskusjonen og til slutt fikk jeg nok og sa til
vennen min: Hvorfor gjør du narr av dem og
det de tror på? De tror i hvert fall på noe. De
har tatt et valg og er glade for det. Se på oss –
vi gjør det samme hver helg og vi angrer alltid
etterpå. Vi går ut til steder vi ikke liker for å
møte folk vi ikke bryr oss om, høre på musikk
vi ikke synes om og bruke penger vi ikke har.
Vi ender opp med hodepine og angrer – og
det tristeste er at vi kommer til å gjøre det
samme igjen neste helg. De har i hvert fall tatt
et valg for noe annet og de er lykkelige!
Etter dette ble det helt stille - et øyeblikk som
kjentes lenge ut for meg. Jeg innså at jeg
snakket til meg selv og at jeg hadde et valg. Jeg
trengte ikke å fortsette å gjøre de samme
dumme tingene hver helg. Jeg kunne velge et
liv med Jesus. Det er nå åtte år siden jeg «kom
til meg selv» (Lukas 15,17) og valgte å ta imot
tilbudet fra Gud. Senere ble jeg døpt og er nå
jeg elev på Matteson Misjonsskole. Gud er god!

José Rocha Neto sammen med søsteren Waleska og tvillingsbrødrene Vinicius og Victor.
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alumni - styrke for livet
Av Esther Rocha
Det er nå seks år siden jeg gikk inn gjennom
hoveddøra og opp trappene til jentein
ternatet, hvor jeg skulle tilbringe de neste
elleve månedene på et rom med tre andre
jenter. De andre hadde allerede kommet og
innkvartert seg, så en av jentene viste meg
hvor jeg kunne sove og hvor jeg kunne legge
klærne mine. Idet hun åpnet en av skuffene,
gikk noe delvis i stykker. Men hun visste råd,
og løp for å finne noe å fikse skuffen med,
hvilket hun klarte veldig godt. Det var begyn
nelsen på et godt vennskap som fortsatt holdes
ved like, til tross for de mange tidssonene som
skiller oss.
Når jeg tenker tilbake på tiden jeg hadde på
Matteson, får jeg et smil om munn og mange
gode minner overlapper hverandre i tankene
mine. Et av høydepunktene for meg var
misjonsturen til Honduras. Det var så mange
spennende og nye ting å lære og prøve. Jeg har
mange gode minner derifra, blant annet
andakter på fjellet tidlig om morgenen før sola
sto opp. Man sitter på en stein, kanskje leser
eller synger litt. Så kryper sola sakte opp og
alt blir fylt med et varmt lys. Man får kraft for
hver dag. I løpet av dagen, merker man hvordan
Gud er med og velsigner og legger ting til rette
på måter man selv ikke kunne gjort.
Jeg fikk også smake litt på det å kjempe med
Gud og med meg selv. Jeg hadde valg jeg måtte
ta angående hva jeg skulle gjøre etter Matte
son, og denne tanken stresset meg. Jeg ba til
Gud og leste i Bibelen for å prøve å finne ro
og svar. Det var virkelig en indre kamp som
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pågikk. Jeg ønsket selv å ha kontroll og vite
hvordan fremtiden skulle se ut, men Gud så at
det ikke var nødvendig akkurat da. Gjennom
flere bibelvers og sanger, viste han meg at han
hadde en plan, at alt kom til å gå bra. Og dette
har jeg dratt styrke og oppmuntring fra i
ettertid.
I årene etter Matteson har jeg jobbet med
misjon på ulike måter, tatt lærerutdanning og
giftet meg med Vinicius, som også har gått på
Matteson. Nå jobber vi begge på Tyrifjord
barne- og ungdomsskole. Jeg er veldig takk
nemlig for erfaringene jeg fikk på Matteson og
det jeg har fått ta med meg videre.
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- med andres ord
Av Helen och Ingemar Levinsson

”Jeg vil til Spania neste år!” Datteren vår,
Jennie, gikk siste året på videregående
skole og planla framtiden. Hun liker spansk
og ville til utlandet, oppleve en annen
kultur. Så hørte hun snakk om Matteson
skolen og undersøkte hva slags skole det
var. Hun ble i fyr og flamme og fortalte
ivrig: Der fokuserer man på karakter,
familieatmosfære, både teoretisk og
praktisk undervisning, bl.a. ved å dyrke
jorda. Man har bibelstudier, andakter og
evangelisering. Dessuten reiser man til
Honduras, der de snakker spansk… og
hjelper med ulike misjonsprosjekter, blant
annet innen undervsining, noe som hun
også hade lyst til å prøve! Det var nesten
for godt til å være sant. Nå var det ikke
noe Jennie ønsket mer enn å dra dit, få en
solid grunn å stå på og finne ut hva Gud
ville at hun skal gjøre etterpå.

familie rundt et langbord. Vi ble tatt så
godt vare på og følte oss som hedergjester.

Ved en av samlingene fortalte skolele
deren om en utmattet, halvdød bie som
han fant på skrivebordet sitt. Han syntes
synd på den og ville hjelpe, så han ga den
honning. Han filmet hvordan bien åt, og vi
Etter flere bønnesvar gikk det slik, og vi kunne se hvordan den gradvis reiste seg
har fått komme på besøk. Der opplevde og til slutt strakk på det siste benet, hvor
vi å møte en varm, gjestfri favn. Det kan dan den ristet til når det fikk energi og
best oppsummeres med ord fra Kolos deretter stod stødig. Vi synes det var et
serne 3: medfølelse, tålmodighet, kjær fint bilde på Matteson. Alle ønsket å være
lighet, fred, takknemlighet, og å lære og Guds hender og føtter – de var så gode
formane hverandre med åndelige sanger. mot oss og mot hverandre.Å ”spise Guds
Vi kan godt forstå at hun trives! Da vi kom ord” i dette miljøet må være en fantastisk
var alle så vennlige, ville hilse og hjelpe til; mulighet til å bli en sterk bie i Guds bikube.
bagasjen bare forsvant til rommet vårt, der
det var oppredd og klart. Måltidene var Spania? Nei, ikke dit, men til en forsmak
kjempehyggelige, der vi satt som en stor av himmelen! Vi takker Gud for Matteson
skolen.
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Møt en "makedoner"!
Vi har hatt gleden av å se Granheimstiftelsen
og Mattesonskolen fra dens tidligste dager.
Vi har fått oppleve på nært hold hva
Granheimstiftelsen og Mattesonskolen har
betydd både for menighetene, elevene og
samfunnet ellers. Vi bodde selv i et og et
halvt år på Granheim og bidro noe med vår
arbeidskraft. Da vi reiste derfra så føltes
det naturlig å bidra til å holde hjulene i gang
med økonomiske midler, men enda
viktigere, med våre bønner. Vi lever i en
tid da mange skal og må få høre
adventbudskapet. Granheimstiftelsen og
Mattesonskolen er en betydelig bidragsyter
til å utruste ungdommer og voksne for å
nå ut til menneskene i den siste tid. Må Gud
velsigne arbeidet og de som støtter med
sine bønner og andre ressurser.
Med hilsen, Linda og Leif Ole Bach

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.
Matteson Alumnikomité er glad for å kunne
rapportere at vi har nådd målet for
innsamlingskampanjen for et gjestetoalett
på Granheim! Ved vårens inspirasjonshelg
vil vi derfor kunne tilby våre gjester en ny
toalettopplevelse! Tusen takk til alle som
har bidratt!
I forrige nummer kom vi i skade for å utelate navnet på «makedoneren» som skrev artikkelen
til denne siden.Tusen takk, Andreas Klungsør, for ditt makedoner-vitnesbyrd og for din støtte!
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