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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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Balansekunst

Har du noen gang opplevd å bli svimmel
av å reise deg fort opp, og du tar tak i noe
for å holde balansen? Blodet hadde samlet
seg i beina og kom ikke raskt nok opp til
hjernen til å holde sunn kontroll.
 
Etter at jeg fikk epilepsidiagnose har jeg
vært mer oppmerksom på hvor langt jeg
er fra gulvet. Hvis jeg føler meg uvel setter
jeg meg ned, enten det finnes en stol der
eller ikke. De få gangene jeg hadde anfall
kunne jeg riktignok ikke forutse dem og
sette meg ned, men likevel er tanken der
på å gjøre det jeg kan for å forebygge
potensiell dramatikk ved å falle.
 
Har du prøvd å gå på line? Kanskje ikke,
men husker du hvordan det var å lære å
sykle? Når vi øver balanse brukes vårt
nevrologiske nettverk for å koordinere
hode og kropp og det krever
konsentrasjon. Balansekunsten er flott å
mestre, om ikke like lett på alle områder.
 
Vi lever i en verden der sannhet og løgn
legges fram i en usalig blanding. Man kan
ikke si med sikkerhet hvilken motivasjon
nyhetsformidlere drives av. En uhellig
blanding i tankegods og holdninger preger
diskusjonsfora av mange slag. Hvordan kan
vi være velinformerte, engasjerte
samfunnsborgere uten å la oss affisere av
umoral eller provokasjoner, og samtidig
proaktivt holde fast på bibelske sannheter

og himmelske verdier? Om noen gang, er
balansekunsten i vår tid gull.
 
Kanskje lar det seg ikke gjøre alene.
«Herren gjør en manns vei stø, og han har
velbehag i hans vei. Når han snubler, faller
han ikke til jorden, for Herren støtter hans
hånd.» (Sal 37,23-24) Jeg tror Gud vil
hjelpe oss å se det store bildet, de
urokkelige sannhetene og våre muligheter
til å være til stede for andre og bringe
himmelen nærmere.
 
I landskapet vi beveger oss i er det bra å
være seg selv bevisst. Hvis jeg vet at jeg
har en tilbøyelighet i en viss retning gjør
jeg klokt i å ta mine forholdsregler. Om
tendensen er å være engstelig eller
selvsikker, kritisk eller naiv, rask i
replikken, rask til å dømme, rask til å
trekke konklusjoner, sen til å handle,
overfladisk eller teoretisk - la oss huske
at ydmykhet reduserer fallhøyden og at
støttehjelp ikke er å forakte. La blodet
rekke fram til hjernen.
 
I dette nummeret av Aktiv Ungdom kan
du lese refleksjoner om verdensutfordringene
vi alle står i, samt vitnesbyrd om hvordan
ungdom har opplevd Guds ledende hånd.
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KENNETHS TROMPET
Fødselsveer

Av Kenneth Jørgensen

Om ikke den siste krise har ankommet, så
er vi, «as we are speaking», midt oppe i en
krisetid. Se deg rundt. Vi er ved slutten av
en drepende pandemi, som til for noen
uker siden ble erklært den største krisen
i verden siden andre verdenskrig. Noen
dager senere, med olympiaden i Beijing
som et forlystende mellomspill, dumper
et nytt monster i fanget vårt: Putin
kommer ut av skapet som diktator og
rasler med atomknappen, tusener dør i
Ukraina, vi opplever den verste krisen
siden andre verdenskrig, religionsfriheten
trues og det skjer en historisk militær
opprustning i Kina, klimakrisen har nådd
hysteriske grenser, bensinprisen har

bikket 25 kroner, strømprisene er i
perioder 16-doblet, jordskjelv i Nordsjøen,
hus på Vestlandet rystet, vi har fått et tredje
kjønn, mennesker lider, vi hører om
overgrep og sexslaveri, milliardærene blir
rikere og grådigere og yngler som kaniner.
Verden er i fødselsveer!

Fødselsveer kommer over gravide kvinner
en kort tid før de føder. Veene kommer
som bølger, bølger som blir større og
større, og mer og mer smertefulle, inntil
forløsningens øyeblikk. «Når det nyfødte
barn med et eneste blikk beviser at Gud
er til», som Andre Bjerke så fint formulerte
det. Når Jesus ble født for om lag 2000 år
siden hvilte det et trykk over det jødiske
folk. Romermakten hadde regjert med
jernhånd over Palestina i nesten 60 år da
Jesus blir født. Herodes, jødenes konge og
romernes mann i Jerusalem var en klassisk
diktator og undertrykker. Hans siste onde
handling var et mislykket drapsforsøk på
Jesusbarnet. Det var ikke enkelt å være en
gjennomsnittsjøde i Palestina på Jesu tid.

Tross dette hadde noen av folket håp om
noe bedre. Det var høy forventning til at
noe stort skulle skje. I Matteus- og
Lukasevangeliets første kapitler leser vi
om mennesker i Jerusalem som forventet
Messias snare komme. De hadde lest i sin
bibel, som den gang var det gamle
testamentet, om Guds løfte om å sende
Messias som en frelser til denne verden.
Mange jøder hadde ventet i århundrer på
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at løftet skulle oppfylles. De skriftkyndige
kjente til Daniels mer enn fem hundre år
gamle profeti om tidspunktet Messias
skulle komme. Profeten Mika, mer enn
hundre år før Daniel, navngir byen Messias
skulle bli født i. Jesaja levde rundt Mikas
tid og gir oss en gripende profeti om den
lidende Messias.

Selv om trykket var til å ta og føle på for
de fleste jøder i Palestina den gang, var det
noen som viste tro og tillit til en kjærlig
Gud. Det er i krisetider vår karakter
avsløres best. Det er når vi blir presset
som verst at vi virkelig viser hvem vi er.
Gud skuffet ikke sitt folk. Jesus kom og «vi
så Hans herlighet». Bibelen bruker
begrepet veer for å beskrive trykket som
var over jødefolket ved Jesu første
komme: «Hun var med barn og skrek i
barnsnød og fødselsveer.» (Åp 12,2)

Bibelen beskriver tiden før Jesu annet
komme som en tid hvor «mennesker faller
i avmakt av redsel og gru for det som skal
komme over jorden. For himmelens
krefter skal rokkes. Da skal de se
Menneskesønnen komme i skyen med

kraft og stor herlighet.» Luk 21,26-27. I
dette år 2022 mener jeg menneskeheten
i en større grad enn noen gang før har «falt
i avmakt av redsel og gru» for det som er 
kommet over jorden. Jeg ser ikke bort fra
at vi nå er ankommet veenes siste fase.
Veene kommer som et varsel til verdens
innbyggere om at Jesus er ved å komme
tilbake til denne verden for å hente sine
barn og ta dem med til sitt rike. I den
berømmelige profetiske talen i Matt 24 og
25 forteller Jesus disiplene om det som vil
skje i verden før Hans andre komme:
Falske messiaser, krig, hunger og
jordskjelv, «men alt dette er begynnelsen
på fødselsveene.» (Matt 24,8) Vi lever i
veenes dager, og de har aldri vært så
kraftige som nå. Måtte vi sette vår lit til
Ham som veene går forut for, for det er
ingen fødsel uten veer, eller veer uten
fødsel. Veene oppfyller profetiene om vår
tid. Veene forteller oss at det er en sol som
skinner bak skyene. Snart vil skyene
fordufte og solen skinne på oss i sin fulle
kraft. Må Jesu løfte fylle oss med fred og
glede.    
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Fred i krig?!
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Av Jeremy Zwiker

Er dette slutten? Med de store
verdensomspennendene tingene som
skjer nå er det nærliggende å tenke tanken.
Det virker som Matteus 24 blir oppfylt
trinn for trinn.
 
La oss lese vers 6-7 nøye: "Dere skal høre
om kriger og rykter om kriger. Se da til at
dere ikke blir skremt. For alt dette må skje,
men enden er ikke ennå. Folkeslag skal
reise seg mot folkeslag, og rike mot rike.
Og det skal bli hungersnød, pest og
jordskjelv på forskjellige steder. Men alt
dette er begynnelsen til veene."
 
To av disse tegnene har vært
gjennomgående i nyhetsbildet de siste
ukene – og årene. Mange har med dette
fått en urettferdig del i sorg og smerte.
Men la du merke til at det i teksten stod,
"Se da til at dere ikke blir skremt"? Kan
det stemme? Bør vi ikke være urolige over
kriger og rykter om krig? Er det noe
dypere vi bør lære for å ikke være
bekymret? Å erkjenne at dette bare er
begynnelsen, og å forstå at vi er nær Jesu
annet komme kan være én grunn. Men
hvordan kan vi ha fred i en krig? Er det
mulig å oppleve det på denne jorden?
 
Jeg tror vi kan forstå frykten til tjeneren
til Elisja, som var livredd da den syriske
hæren omringet byen de bodde i. Elisja selv
levde i en helt annen virkelighet og roet
ned følelsene til tjeneren med disse
ordene "Frykt ikke, for de som er med
oss, er flere enn de som er med dem." (2
Kong 6, 16) Vi forstår Josafats frykt når han
hører nyheten om at en stor hær kommer
mot dem. Mens han, sammen med hele
folket, vender seg til Herren, kommer

Guds Ånd over Jahasiel, som forkynner at
de ikke trenger å kjempe i denne kampen
(2 Krøn 20,1-17).
 
Er det mulig å ha varig fred (Jesaja 26,3-4)
når verden ser ut til å gå i stykker? Er det
mulig å ha fullstendig fred med både å leve
og å dø? Tenk på Daniels tre venner når
de blir satt i livsfarlige situasjoner og
utbryter: "Hvis vår Gud som vi tjener, vil
utfri oss fra den brennende ildovnen og
fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men

Jeremy er gift med Diana, og de har en 10

måneder gammel sønn som heter David
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hvis ikke, skal det være kjent for deg,
konge, at vi ikke vil dyrke gudene dine. Vi
vil heller ikke tilbe gullbilledstøtten du har
reist." (Daniel 3,17-18)
 
En historie som hjelper oss å forstå mer
om hvordan Jesus ser på liv og død, er der
han sier til en av disiplene sine: "Følg meg,
og la de døde begrave sine døde." (Matt
8,22) Begraver døde mennesker virkelig
døde mennesker? Eller betraktet Jesus
mennesker som vi ser som levende som
døde? Hva vil det si å virkelig leve? Det er
å ha "virkelig liv", og det vil si Jesus, ikke
sant? (Johannes 14,6) Å ikke kjenne Ham,
betyr da å være død. Når vi ser med troens

øyne, kan vi altså se liv og død i et helt
nytt lys.
 
Måtte Gud hjelpe oss til å ha livet vårt
gjemt i Ham, så vi får virkelig liv. Når vi er
fullstendig overgitt til ham, spiller det ingen
rolle hvilken prøvelse, trengsel, pest eller
krig som kommer vår vei, for det som
betyr noe er vår forbindelse med Ham.
Akkurat som Elisja og Daniels tre venner,
kan vi gå gjennom stormen med fullstendig
fred. Ønsker du å ha en slik tro gjennom
endetiden?
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Media, misjon og mennesker
Av Emanuel Hernehult

Emanuel kommer fra Karmøy og er elev på

Matteson misjonsskole i år

Under min misjonspraksis på Matteson
ble jeg sendt til Sør-Sverige, til en plass
som kalles Sjöbo. Der jobbet jeg for
firmaet Dexera. Jeg var så heldig å ha en
bror og svigerinne i området der som jeg
kunne bo hos i de to månedene praksisen
varte. Dexera er et kreativt byrå som lager
hjemmesider, design og media for ulike
bedrifter. De har også noen misjonsprosjekter,
og jeg fikk være med å lage små
dokumentarer fra ulike personers
vitnesbyrd om hvordan de har kommet til
troen. Dokumentarene er del av en serie
som heter Journeys. Disse filmene kan
sees på https://www.adverumproductions.
com/productions/journeys

                    scan meg

Jeg har tidligere studert film- og
mediaproduksjon i Oslo, så jeg trivdes
veldig godt med de ulike oppgavene og
prosjektene jeg fikk være med på der. I
tillegg til film og media, fikk jeg også pusse
opp et rom, inkludert maling, sette opp
skillevegg og legge nytt gulv. Bortsett fra
jobben der, var det kjekt å bli kjent med
en god mengde fantastiske mennesker,
både på jobben og i menigheten. Teamet
jeg jobbet med er en del av den
nyetablerte adventistmenigheten i Lund.

Ofte tilbrakte jeg fredags- og lørdagskvelder
hjemme hos andre familier og venner som
inviterte. Vi hadde god mat, leker og sang
sammen. Jeg ble også spurt om å holde en
tale i menigheten der, så jeg fikk fortalt
mitt vitnesbyrd. Noen ganger var jeg med
på ungdomsprogram i menigheten i
Malmö.

Jeg ser tilbake på tiden der med en stor
glede. Jeg har fått mange nye venner og
kontakter.  Jeg har fått frisket opp mine
film- og redigeringsferdigheter, men også
lært mye nytt. Jeg har blitt inspirert med
tanke på hvordan jeg kan bruke disse
ferdighetene, både til et levebrød, men
også i misjonsarbeid.
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 alumni - et skikkelig inntrykk
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Av Ethan Elaisa

Min mattesonerfaring har endret livet mitt på mange måter. Jeg fikk utvikle bånd med
likesinnede venner. Jeg kunne lære og utvikle ferdigheter som er nødvendige for å være
effektiv i Kristi arbeid, og dessuten bygge «broderbånd» som varer. Jeg vil si at det er
utrolig å se hva Gud kan gjøre i livet ditt hvis du bare lar Ham jobbe gjennom deg!
 
Mattesontiden var full av verdifulle erfaringer, og de spiller en stor rolle i mitt personlige
liv nå som jeg er ungdomsleder i hjemmenigheten min. Jeg lærte så mye om Bibelen
og om vår misjon som arbeidere for Kristus i vår generasjon. Ved å ha mange så nært
rundt meg lærte jeg å forstå andre på et følelsesmessig dypere nivå. Jeg fikk oppleve
Jesus gjennom natur og musikk. Ved å oppleve et nært forhold til Matteson-familien
min, forstod jeg mer hvor viktig det er å ha en familie i Kristus.
 
Undervisningen hjalp meg til å bli mer effektiv i Guds arbeid, for eksempel gjennom
bibelstudier og helseforelesninger eller demonstrasjoner. Jeg så Kristus arbeide. Selv
om noen av oss på grunn av pandemien måtte bli igjen i Sverige etter misjonspraksisen,
lærte jeg en verdifull lekse om at timingen vår ikke er Guds timing. Dette lærte meg
så mye, og det ga meg noen fantastiske opplevelser.  Vi fikk anledning til å tjene i
forskjellige ASI-ministries, som Alekärr og LifestyleTV, og vi fikk til og med produsere
vår egen bibelserie med Dexera.

Mattesonerfaringen min er noe som har hatt en varig innvirkning på meg. I stor grad
har den bidratt til å bygge karakteren min, og det gjennom både oppturer og nedturer
på reisen min. Det er virkelig et vitnesbyrd om hvordan vi har en tendens til å
undervurdere Jesu kraft og virke, og hvordan Han kan gjøre store ting; både for oss
og i oss.

Ethan, fra England, var

mattesonelev i fjor
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Av Greta Mattsson
 - med andres ord

Jeg har ikke alltid vært kristen. Gjennom
året 2020/2021 hadde jeg søkt etter og
bedt om å finne en bibelsk kirke og et
kristent felleskap. Jeg og familien min
flyttet til Mysen i oktober 2021, og jeg fant
Adventistkirken.
 
Den første gangen jeg møtte noen av
mattesonelevene var på en Livsstilskveld
i Adventistkirken, hvor de hjalp til med å
forberede og rydde opp. Selv om vi ikke
snakket mye ble jeg tatt varmt imot av
elevene, og kommende sabbat ble jeg
invitert til å bli med på bibelstudium med
dem, og til og med til middag etter
gudstjenesten. Da jeg møtte dem var
skoleåret på Matteson allerede godt i gang,
og elevene kjente hverandre godt, men
selv om jeg ikke var en av dem så opplevde
jeg fantastisk, overveldende imøtekommenhet
og ivaretakelse der, både fra elever og
ledere.
 
Siden da har jeg fått delta på andakter, sang,
bibelstudier, faglige studier, matlaging,
praktisk arbeid, bønn og mye mer! Programmet
på Matteson er svært variert, relevant og
utfyllende. Lederne er engasjerte og
brenner for det de driver med. Det er
alltid god stemning og energi når jeg er
der, og miljøet er alltid varmt og kjærlig.
Man kan virkelig kjenne Guds kraft der. De
holder seg godt til rutiner, men har det
også veldig gøy! Jeg har fått høre de ulike
erfaringene elevene har fått under
utplasseringen, og jeg tror det har vært
svært spennende for alle.
 

På Matteson har jeg blitt kjent med mange
fantastiske folk og fått både nye venner og
familie. Jeg har vært der mange ganger nå,
og jeg har aldri dratt derfra uten å ha lært
noe nytt eller fått en dypere forståelse for,
eller nærmere kontakt med Gud og min
kristne familie. Jeg takker og priser Gud
for Matteson, for lederne, for elevene, og
ikke minst for all den jobben som blir gjort
der!
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Greta er opprinnelig fra Litauen og har

bodd i Norge siden 2014. 
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Bli en "makedoner"
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Faste givere gjør misjonsskolen mulig!

Kjennetegn på en makedoner
Glede–  opplever at det å være med å bidra er et privilegium
Mening  –  vet at det er ikke størrelsen på gaven som er avgjørende
Trofasthet  –  vil være en som man kan regne med
Offervilje  –  gir ikke nødvendigvis av ren overflod
Takknemlighet  –  innser at Gud har gitt så mye og ønsker å leve livet for Ham

Kjenner du deg igjen?
Vil du også støtte arbeidet ved Matteson Misjonsskole ved å bli fast giver?
        
                                     Eller gi regelmessig på andre måter:

                                     www.granheims.no/gi

Gavekonto: 1020.07.09654    Vipps: #78973
      scan meg

Les Paulus’ beretning om makedonerne i 2 Korinterbrev 8 og 9. 
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Returadresse:
Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen
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