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Matteson Misjonsskole ble startet i 1986 av Gunnar A. Gustavsen, som et ledd i opplæring av litteraturevangelister
og andre som ønsket å engasjere seg i personlig evangelisme. Skolen ønsker å være en ressurs for Adventistkirken i
Norge og tilbyr et ettårsprogram med fokus på bibelkunnskap, evangelisme, helse, organisk hagebruk og lederopplæring.
Matteson Misjonsskole engasjerer seg i et dynamisk, verdensomspennende misjonsarbeid. Matteson Misjonsskole er
en assosiert LIGHT-skole (Lay Institute of Global Health Training).

Granheimstiftelsen er den juridiske organisasjonen som eier og driver Matteson Misjonsskole. I tillegg til skoledriften
drives også G NATUR og Livsstilsklubben. Granheimstiftelsen er medlem av Outpost Centers International (OCI) og
Adventist-laymen’s Services and Industries (ASI).

Aktiv Ungdom utgis to ganger i året. Det sendes til Granheimstiftelsens interesserte støttespillere og andre som
kan ha utbytte av å vite mer om Matteson Misjonsskole og dens virksomhet. Bladet er også tilgjengelig på vår hjemmeside.
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Kan ikke la være... 
«Nå har de fått inn de pakistanske
mangoene i butikken på hjørnet igjen!»
Som en av sesongens høydepunkter må
denne nyheten deles! Disse gylne
mangoene er nemlig de aller beste man
kan tenke seg. De danker lett ut en hvilken
som helst iskrem på en varm sommerdag,
og erstatter gjerne en blomsterbukett når
jeg vil gi en liten oppmerksomhet. Noen
ting er så gode at det er vanskelig å holde
dem for seg selv...
 
En lignende følelse har jeg hatt med andre
ting. Jeg vil så gjerne dele at jeg faktisk må
beherske meg for ikke å gjenta meg selv
for ofte. Det være seg ingefær, som er så
godt for så mye, eller musikk som gjør
uvanlig inntrykk på meg. Det er noe med
det å oppleve noe sterkt og jeg tror ikke
jeg er alene om å føle trang til å dele.
 
Men jeg har spurt meg selv noen ganger –
hvordan er det med min trang til å dele
også de aller viktigste tingene? Gjør det
jeg opplever med Jesus et inntrykk som
jeg ikke kan la være å snakke om? Jeg
tenker på disiplene som ble truet til å
holde munn, men som modig fortsatte. «Vi

kan ikke la være å tale om det vi har sett
og hørt» (Apg 4:20). De hadde opplevd
noe som de ikke kunne holde for seg selv!
Hvor stor del av livet vårt gjør vi
tilgjengelig for påfyll av Liv og Ånd slik at
det naturlig flyter over, i både handling og
ord?
 
Siden vi for tiden har problemer med
internettet på Matteson, jobber jeg
akkurat nå fra en stille krok i Estelles café,
som er åpen for take-away. Jeg observerte
at det som ble utsolgt først var – ikke
uventet – mangodessertene med kokos-
yoghurtkrem. Når vi deler det beste vi har,
er det klart at flere vil oppdage hvor godt
det er!
 
Velkommen til en utgave av Aktiv Ungdom
der du kan lese tankevekkende stoff,
inkludert verdifulle vitnesbyrd som det er
vanskelig å sette lokk på.
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KENNETHS TROMPET
Den store skuffelsen i 1844

Av Kenneth Jørgensen

En sak sett kun fra en side vil gi et ensidig
og uriktig bilde. Spesielt sant er dette når
fenomenet den store skuffelsen 22.
oktober 1844 blir vurdert av den
generelle kristenhet og av noen
ultraprogressive adventister. Myten om
apokalyptiserte entusiaster for over
hundre og trekvart år siden, flokkende
rundt guruen William Miller, og på leting
etter fart og spenning og profetiske
spekulasjoner, har overlevd en borgerkrig,
to verdenskriger, og den grusomme
pandemien i 2020 og 2021.

La det være klart: William Miller og
Millerittene var seriøse bibelstudenter
som tilnærmet seg de hellige skrifter på
en usedvanlig intelligent og disiplinert
måte, et eksempel til etterfølgelse for
nåtidens lettsindige fortolkninger av
Bibelen. Miller var en hengiven disippel av
Luthers Sola Scriptura prinsipp.

Miller var også eksemplarisk i anvendelsen
av den tids standardiserte protestantiske
profetiske fortolkningsmodell, kalt historisisme.
Studier av Danielboken, som forøvrig har
en ualminnelig lang og interessant
historie, nådde et høydepunkt i
popularitet rundt tiden Miller ble vekket
opp fra sitt kjødelige liv.

Det forunderlige jordsjelvet i Lisboa 1755,
den uhyggelige mørke dagen i 1780, den
franske revolusjon ti år senere,
pavekirkens kollaps i 1798, og det

fyrverkeriaktige stjerneregnet i 1833 - alt
var forutsagt i Guds Ord som tegn forut
for den kommende store regnskapsdag.
Det var en generell følelse blant mange
seriøse kristne at Jesus annet komme stod
for døren.

Det er en allmenn oppfatning blant veldig
mange bibeltroende kristne, fra antikkens
dager og helt inn i vår egen tid, at Daniel
profeterte 500 år før Jesu komme det
nøyaktige året Messias ville komme. Fra
1500-tallet har det vært vanlig å starte
Daniels 70 uker i 457 f. Kr. Dette året viser
seg å være det eneste som passer
beskrivelsen i Dan 9 og Esra 7. 457 f.Kr.
står fast som fjell, historisk og teologisk.

Miller påstod at Daniel 9 forklarer Dan 8,
og at begge profetiene  har felles startår
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for sine respektive 70 uker og 2300
aftener og morgener. Denne åpenbare
tolkning av Dan 8 og Dan 9, som selv et
barn kan forstå i dag,  var forseglet inntil
endens tid i henhold til Dan 8. Miller fikk
privilegiet å bryte seglet.

Gåten om de 2300 dagene var løst. 1844
hvilte på år 34. Det var ingen annen
fornuftig forklaring enn at helligdommen
skulle renses i 1844. Ingen kunne motsi
ham i dette. Miller var riktig på tid, men
tolket hendelsen galt. Han feiltolket
helligdommen som jorden og renselsen som
dommen ved Jesu annet komme. Disiplene
feiltolket Dan 9. De trodde Messias skulle
befri dem fra romerne, og de ble skuffet
da det motsatte sjedde.
 
Hvorfor er vi så mye hardere i vår dom
mot Miller enn mot disiplene? I stedet for
å fokusere på disiplenes feilslåtte
fortolkning av Dan 9 skjærer vi gjennom
for å se de forløsende sider ved
forsoningsverket som utspilte seg på
Golgata, da Jesus forsonte oss med Gud
gjennom sin stedfortredende død.

På samme måte burde vi slippe fra oss den
mytiske ide om at Miller og Millerittene
var fanatikere og kan derfor ingen
teologisk legitimitet ha. Snarere, når vi
forstår hva helligdommens renselse
virkelig betyr i kontekst av Dan 8,
Hebreerbrevet, Johannes åpenbaring og 3
Mos 16, vil vi se de forløsende sider ved
forsoningsverket som utspiller seg etter

1844 i det aller helligste i den himmelske
helligdom, hvor Jesus renser og forsoner
oss med Gud gjennom blodet fra sin
stedfortredende død.

En ny dimensjon til den kosmiske konflikt
kom til syne når renselsen av
helligdommen ble forstått noen dager
etter 22. oktober 1844. Fra dette
utgangspunktet falt brikkene i de tre
englers budskap på plass i en
ekstraordinær logisk rekkefølge. Guds
endetidsprogram var dermed åpenbart så
Guds folk vet hva som må gjøres.

Ellen G. White fikk se hva som skjedde bak
kulissene til Miller og Millerittbevegelsen.
Dette burde oppmuntre oss som har tillit
profetiens Ånd. Hun skriver at Gud brukte
anledningen i 1844 til å teste menighetene.
Hvem elsket Jesu komme? Hvem ville tro
Guds Ord uansett? Hvem ville holde ut til
enden?

Gjennom denne erfaringen kunne Gud
sile seg ut et folk skikket til å forvalte de
tre englers budskap. "Men Gud ønsket å
prøve dem. Hans hånd skjulte en feil i
beregningen av de profetiske perioder. De
som ventet på sin Herres komme,
oppdaget ikke feilen. Heller ikke de mest
lærde, som var motstandere av å fastsette
en bestemt tid, klarte å se den. GUD
PLANLA AT HANS FOLK SKULLE BLI
UTSATT FOR EN SKUFFELSE." (Ellen G.
White, "Herren har vist meg," s. 210).
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Levevaner, luftveisinfeksjoner og COVID-19

6 aktiv ungdom

Av Allan Fjelmberg

I hvilken grad kan livsstilen påvirke
risikoen for å utvikle luftveisinfeksjoner,
inkludert COVID-19? Tidlig i pandemien
ble det nokså klart at en rekke
livsstilsrelaterte sykdommer øker risikoen
for et alvorlig sykdomsforløp og for å dø
av sykdommen, inkludert høyt blodtrykk,
fedme, diabetes type 2 og KOLS. At
livsstilssykdommer kan øke risikoen for
og alvorlighetsgraden av luftveisinfeksjoner
er ingen ny kunnskap, og ses ved både
nedre og øvre luftveisinfeksjoner.
Nedenfor skal vi se litt nærmere på
sammenhengen mellom luftveisinfeksjoner
og forskjellige livsstilsfaktorer.

Fysisk aktivitet
Regelmessig moderat fysisk aktivitet, f.eks.
30-45 minutter fem ganger i uken,
reduserer risikoen for å utvikle øvre
luftveisinfeksjoner med cirka 25-50
prosent over en periode på 2-12 måneder.
I tillegg viser studier at personer som
trener regelmessig og utvikler øvre
luftveisinfeksjoner får mildere luftveisplager
enn de som er fysisk inaktive. Regelmessig
moderat fysisk aktivitet synes også å
redusere risikoen for å utvikle influensa
og lungebetennelse.

COVID-19: Det er gjort noen få studier
på fysisk aktivitet og risikoen for
COVID-19. I en brasiliansk undersøkelse
fant man at personer som trente 150
minutter i uken med moderat intensitet,
eller 75 min intens trening (eks. jogge)
hadde rundt 34% redusert risiko for

sykehusinnleggelse med COVID-19
sammenliknet med inaktive personer.

Vekt
Personer med fedme synes å ha økt risiko
for både øvre og nedre luftveisinfeksjoner,
selv etter justering for andre relevante
faktorer.

COVID-19: Personer med fedme har økt
risiko for å utvikle COVID-19. De har også
økt risiko for å utvikle et mer alvorlig
sykdomsforløp, inkludert behov for
sykehusinnleggelse og intensivbehandling,
samt økt risiko for å dø av sykdommen.

Kosthold
For å opprettholde et velfungerende
immunforsvar er det viktig å ha et sunt og

Allan Fjelmberg, lege med master i folkehelse &

livsstilsmedisin
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balansert kosthold som inneholder alle de
forskjellige næringsstoffene som immun-
systemet er avhengige av. Mange vitaminer
og mineraler som kroppen trenger er på
en eller annen måte også involvert i å
opprettholde et velfungerende immunsystem,
inkludert vitamin A, B6, B12, folat, vitamin
C, D og E, samt mineralene sink, jern,
magnesium, kobber og selen. Personer
med vitamin D mangel synes å ha økt risiko
for å pådra seg luftveisinfeksjoner. Tilskudd
av vitamin D (300 – 3655 IU/dag) har vist
seg å redusere risikoen for luftveisinfeksjoner,
spesielt hvis nivået var lavt i
utgangspunktet. Noe av de samme
effektene har man sett ved vitamin C
tilskudd (regelmessig inntak av 200 mg,
eller terapeutisk behandling med 4-8 g/
dag).

COVID-19: Mange av virusene som er
årsak til epidemier og pandemier har sin
opprinnelse hos dyr. En rekke eksperter
advarer mot å spise og omgås dyr som er
kjent for å kunne føre til epidemier hos
mennesker. De aktuelle dyrene er ofte i
kategorien «urene dyr» slik som
flaggermus (ebola), kamel (MERS) og
andre ville dyr. Når det gjelder hvorvidt
kostfaktorer påvirker COVID-19 så har
vitamin D vær undersøkt mest. Foreløpig
er det noe usikkerhet hvorvidt behandling
med vitamin D har effekt. Noen studier
antyder at vitamin D mangel øker risiko
for et mer alvorlig sykdomsforløp.

Tobakk
Røyking kan føre til KOLS som reduserer
lungereservene i møte med luftveisinfeksjoner.
Røyking reduserer også flimmerhårene i
luftveiene som spiller en viktig rolle i å
rense lungene for partikler, mikroorganismer
og døde celler. Røyking øker risikoen for
å pådra seg luftveisinfeksjoner som
influensa og lungebetennelse. Samtidig

øker røyking også risikoen for et mer
alvorlig sykdomsforløp ved disse infeksjonene.

COVID-19: Etter at en del undersøkelser
antydet at røykere var beskyttet mot
alvorlig COVID-19 synes man nå å være
mer sikker på det motsatte, at røyking
øker risikoen for å bli alvorlig syk av
COVID-19.

Konklusjon
En sunn livsstil, som inkluderer å unngå
tobakk, være regelmessig fysisk aktiv, spise
sunt og variert, opprettholde en normal
vekt, få nok søvn, samt lite stress synes å
redusere risikoen for å utvikle bakterielle
og virale luftveisinfeksjoner, øvre så vel
som nedre. Sunne levevaner er viktige for
å forebygge en rekke sykdommer som
øker risikoen for utvikling av et alvorlig
forløp av COVID-19, KOLS, fedme,
diabetes type 2 og hjertesykdom. Utover
dette har vi foreløpig lite sikker kunnskap
om i hvilken grad en sunn livsstil direkte
kan påvirke risikoen for å utvikle
COVID-19 og et alvorlig sykdomsforløp.
Men, tar vi utgangspunkt i de positive
effektene som sunne levevaner har på
luftveisinfeksjoner og immunsystemet
generelt, samt den begrensede kunnskapen
vi allerede har fått om livsstil og
COVID-19 er det grunn til å anta at
COVID-19 ikke er noe unntak.
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Guds ledelse i min misjonspraksis 
Av Alexander Giger

Hele misjonsprakiserfaringen ble veldig
annerledes enn jeg hadde forventet. Da vi
først fikk vite plasseringene våre var jeg
veldig fornøyd, siden jeg i utgangspunktet
virkelig hadde ønsket å være ivolvert i
misjonsarbeid gjennom å gjøre fysisk
arbeid, og stedet jeg skulle til inkluderte
nettopp det. Men som tiden gikk ble jeg
mer oppmerksom på hvordan situasjonen
kom til å bli. Jeg innså at med COVID-19
kom vi ikke til å ha mange muligheter til å
møte folk og gjøre misjonsarbeid som
involverer direkte kontakt med mennesker.
Det var vanskelig å akseptere, siden å
arbeide direkte med mennesker var noe
jeg hadde sett fram til. Men jeg hadde ikke
fred med å dra til alternative steder, så jeg
dro til det stedet som først var bestemt
likevel.
 
Noen uker inn i arbeidet der begynte jeg
å lure mer på hvorfor jeg hadde endt opp
nettopp der. Konklusjonen jeg kom til da
var at jeg vet ikke. Nå vet jeg at nettopp
dette var en del av min læringsprosess.
Siden jeg ikke forstod hvorfor jeg hadde
endt opp der, lærte jeg å stole mer på Gud,
stole på at han hadde en hensikt med at
jeg var der, og at jeg, i stedet for å lure mer
på hvorfor jeg var der, skulle gjøre mitt
aller beste for å stå til tjeneste der jeg var,
der og da.
   
Tiden der var velsignet, og vi bygde på en
bygning som skal huse fremtidige
arbeidere fra ulike land som er interessert
i økologisk jordbruk. Gjennom engasjementet
på gården har teamet mulighet til å knytte

kontakt med disse også på det åndelige
plan, og tidligere erfaring er at slike
arbeidere har vært åpne for både åndelige
samtaler og bibelstudier.
 
Når jeg ser tilbake, ser jeg denne
erfaringen med å stole mer på Gud som
en gave fra han, og jeg er virkelig
takknemlig til Gud for at han ga meg denne
muligheten!
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Min erfaring på Matteson
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Av Naomi Kromer

For åtte år siden var jeg elev på Matteson
Misjonsskole. Lite visste jeg hvordan dette
ville forandre livet mitt for alltid. Jeg kan
ærlig si at jeg nøt hver eneste dag på
Matteson misjonsskole, og det varmer
fortsatt hjertet mitt når jeg tenker tilbake
på det.

Hvorfor forandret det livet mitt? Fordi
Gud åpnet øynene mine gjennom
undervisningen og aktivitetene. Jeg så at
Bibelen ikke bare er en gammel bok, men
faktisk veldig tidsaktuell. Jeg forstod at
Gud har en utrolig plan for hver eneste
person, inkludert meg. Å se at mange unge
mennesker har et ønske om å leve livene
sine til Guds ære oppmuntret og
begeistret meg. På grunn av hva jeg lærte
om Gud, var det et enkelt valg for meg å
gi livet mitt til Ham fullstendig. Jeg ønsket
å bli en fulltids misjonær for resten av livet
mitt, fordi å tjene Gud og andre er det
eneste som gir sann glede og varig fred.

Etter året mitt på Matteson var det tydelig
for meg at jeg trengte videre utdanning.
Jeg var spesielt interessert i helsemisjons-
arbeidet, og bestemte meg for å ta et
livsstilsrådgivningskurs (advanced Lifestyle
Counselor Course) på Wildwood i USA.
Da jeg kom tilbake til Tyskland i 2015
studerte jeg fysioterapi og vegan ernæring.
Nå bor jeg i Tyskland sammen med
mannen min David og sønnen Caleb. Jeg
holder på å starte min egen virksomhet
som helhetlig kostholdsrådgiver. David har
drevet et eget selskap i flere år her i
Tyskland. Det har ikke alltid vært lett,  men
vi har fokus på målet vårt, som er å bli
økonomisk uavhengige og bruke talentene
våre 100 % i Guds arbeid. Matteson
Misjonsskole trener i sannhet misjonærer
for livet. Pris Gud for dette!

alumni
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Av Reinhard Ewert, fra Tyskland
 - med andres ord

Matteson – et varmt og fredfullt sted

«Så kom de til Elim: Der var tolv vannkilder
og sytti palmetrær Og de slo leir der ved
vannet.» (2. Mosebok 15,27)

For noen år siden lette min kone og jeg
etter et sted der vår yngste sønn kunne
få utdannelse for Guds arbeid og forbedre
sine engelskkunnskaper. Siden vi selv
hadde tatt et slikt årskurs, kjente vi av
erfaring til verdien av dette. Første gang
jeg møtte en gruppe mattesonelever var
på en Youth in Mission Congress i Tyskland.
Deres beskjedenhet og vennlighet rørte
virkelig ved hjertet mitt. Fra da av ba min
kone og jeg om at Gud måtte lede vår
sønn dit, hvis det var hans plan - og det
viste det seg å være!
 
Skoleåret 2017/2018 fikk sønnen vår
mulighet til å være elev der. Den grundige
undervisningen innen teologi, helse og

misjon, samt balansen mellom teori og
praksis, ga en solid opplæring. I tillegg
hadde mulighetene til å lære mer om det
å være selvstendig (f.eks. i huslige
oppgaver) en veldig positiv innvirkning.
Den vennlige atmosfæren og ektheten
som opplevdes der lot dem alle vokse nær
hverandre. De ble en familie. På slutten av
skoleåret fikk jeg anledning til å være der
selv noen dager. Jeg ble ikke behandlet bare
som en gjest, men jeg ble umiddelbart
adoptert inn i Matteson-familien. Som den
naturligste ting ble jeg integrert i deres
daglige liv ved måltidene, ved andakter, i
arbeidet eller bare ved å tilbringe tid
sammen. Da jeg forlot Matteson, la jeg også
en del av hjertet mitt der. To ganger siden
den gang har vi kunnet ønske forskjellige
grupper av mattesonelever velkommen
hjem til oss, og hver gang har det vært en
glede og en velsignelse for min kone og
meg.
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Spons en takstein!

nummer 1 | 2021 11

Mye av læringen og undervisningen ved Matteson Misjonsskole foregår ute – f.eks. den
utadrettede misjonen og hagearbeidet. Likevel trenger Matteson misjonsskole tak over
hodet og er takknemlig for Granheim, som i 1991 ble kjøpt av, og ga navn til,
Granheimstiftelsen og som to år etter var klart med tilbygg. Siden har det fungert flott
som skole og hjem for små grupper av misjonærspirer som har tilbrakt et verdifullt
og lærerikt år her. Taket på gamle-Granheim har imidlertid lengre historie og har gjort
en god jobb siden huset ble bygget i 1939. Nå begynner behovet for fornying å gjøre
seg gjeldende, og vi har bestemt oss for å ikke vente til det siler regn inn i huset, og
ønsker å bytte taket på gamle-Granheim og «Grankvisten»-uthuset sommeren 2021.
Vil du være med på innsamlingen?

75,- per takstein (inkludert andre materialer, arbeid og transport)

Vi trenger til sammen 1350 takstein – velg hvor mange du vil bidra med!

1 takstein 75,-       4-pk 300,-      10-pk 750,-     40-pk 3000,-

Kampanjemål: 1350 taksten = 101.250 kroner 
før skoleavslutningen, 4. juli 2021

Se innsamlingskampanjen på Matteson Misjonsskoles facebookside.

En sten av gangen
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Returadresse:
Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen
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