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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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Himmelbrød

Her om dagen våknet vi til vinterens første
snødryss. Det var ikke mye, men nok til å
dekke landskapet og begeistre alle som
hadde sett fram til norsk vinter. Pudderet
ble samlet og små snøballer ble formet. På
ettermiddagen var snøen borte igjen, og
det fikk meg til å tenke på mannaen i
ørkenen. En dags rasjon om gangen.
Himmelbrødet måtte sankes daglig.
 
Til mange lytteres forskrekkelse sa Jesus:
«Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna
i ørkenen og døde. Dette er brødet som
kommer ned fra himmelen, for at en skal
ete av det og ikke dø. Jeg er det levende
brødet som er kommet ned fra himmelen.
Om noen eter av dette brødet, skal han
leve i evighet. Og det brødet som jeg vil
gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens
liv.»
 

I denne utgaven av Aktiv Ungdom
fremhever Kenneth at vi er i en adventstid
nå, ikke bare fordi det er blitt desember,
men fordi vi venter på Jesu andre komme,
han som er liv og gir liv, og at vi i denne
adventstiden har en oppgave å gjøre.
Sebastian legger fram viktigheten av
kommunikasjonen med livgiveren. I
François’ vitnesbyrd får vi høre hvordan
en tilgivende og kjærlig Gud forvandler liv.
 
Med forventningen om snart å kunne se
mer ren og hvit vinter, og med
forvissningen om den andre advent, la oss
daglig nyte himmelbrødet i tjeneste for
han som elsker og renser.
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KENNETHS TROMPET
Gud forbereder et folk

Av Kenneth Jørgensen

De fleste bibeltro kristne mener at Jesus,
for annen gang, en gang i fremtiden,
kommer fysisk tilbake til jorden.  Tegnene
bekrefter at Jesus står for døren. Millioner
i hundrevis, katolikker og protestanter,
tror at Jesus kommer snart igjen. Vi kan
ikke si Han kommer om to år, heller ikke
at Han kommer om tyve år. Tiden det tar
for bibelens endetids-tegn å bli oppfylt
kjenner bare Gud. Uansett, verden er i
kaos, de 1260 årene er langt bak oss, det
samme gjelder 1844.

Læren om Jesu annet komme er
inngravert i Syvendedags adventistenes
navn: «Adventist» kommer fra de latinske

ordene «advento» og «adventus» som
betyr å komme og å ankomme.
Kristenheten generelt kaller tiden før jul,
hvor man forbereder seg for Jesu (første)
komme (som baby), for adventstid. Jesus
kommer snart igjen annen gang, så strengt
tatt burde man kalle hele året, de siste
årene og de mulige neste årene, for en
adventstid. Den første adventstiden, den
gang Jesus ble født i Betlehem, er over. Vi
kan ikke gjøre noe med den annet enn tro
at vår himmelske Far, for omtrent 2000 år
siden, sendte sin Sønn på et
ekstraordinært oppdrag: Mennesket
Jesus, til Guds ære og vår frelse,
manifesterte et absolutt syndfritt liv
gjennom de omtrent 33 årene han levde
blant oss og Han døde til fastsatt tid som
vårt fullkomne syndoffer. Nå, dvs. de siste
178 år, er tiden vi burde kalle adventstiden.
Endens tid har begynt for lenge siden. Det
betyr at Jesus kommer snart tilbake for å
hente sine.

Hvilken rolle har syvendedagsadventistene
i Guds avslutningsverk i denne verden? Vi
er jo bare en brøkdel av jordens
bekjennende kristne. Hva kan vi bidra
med? Har Gud skilt oss ut for et spesielt
oppdrag? Har vi en sannhet som er viktig
for avslutningsfasen og som ikke «de
andre» har? Er vi annerledes, et utskudd,
som har noe viktig å si, noe du ikke hører
hos baptistene, metodistene, pinsevennene,
lutheranerne, eller katolikkene? Det store
spørsmålet er: Har vi en eksklusiv og unik
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sannhet som er viktig å dele med
kristenheten, eller har vi det ikke? Jeg
mener jeg kan svare i all ydmykhet et
dundrende ja til at vi har en slik sannhet.

Ingen bør slå seg selv på brystet å tro at
vi er bedre enn andre fordi vi har Skriften
og sannheten på vår side. Vi er ikke bedre
enn andre, men vi er mer privilegert enn
noe annet religiøst folk i denne verden.
Derfor forventes det mer av oss enn av dem! 
Det var våre forfedre som ofret dem selv
for denne sannhet. Med selvforsakelse og
selvfornektelse, i Åndens kraft, skanse for
skanse, drev de verket fremover.

Så til poenget, hvordan kan vi si at vi har
noe de andre ikke har? Vår menighet,
syvendedagsadventistbevegelsen, er egentlig
frukten av en profetisk oppfyllelse. Jeg
mener et barn på 12 år kan forstå at Daniel
kap. 8 og 9 hører sammen. Det er like
tydelig at det lille hornet er Rom og ikke
Antiokus Epifanes, likeledes at en dag i den
profetiske perioden på 2300 dager
representerer i virkeligheten et år.   Summa
summarum, argumentene fra Skriften og
den historiske oppfyllelsen på dette punkt

er så sterke i favør av 1844 som året for
oppfyllelsen av de 2300 aftener og
morgener i Daniel 8, at det har blitt
stående som det sterkeste beviset for at
Gud ville at SDA skulle fødes.

Dette er grunnen til at de av oss som ikke
har glemt dette fundamentet kan si med
den største overbevisning at Gud har
styrket troen vår ved å gi oss noe unikt
og spesielt. De tre englene og deres
budskap som inkluderer sannheten om
1844, er hva verden må bli opplyst om.
Kristi seier over Antikrist kan vi glede oss
over. Dyrets merke må bli forklart. Vi må
advare om faren ved å forbli i Babylon.
Menneskesjeler er i vektskålen. De må
opplyses. Ved Guds nåde har vi fått nøklene
til Daniel og Åpenbaringen slik at vi har
mulighet til å si med sikkerhet hva som
menes med Babylon, dyret og dets merke.
De tre englenes budskap er den viktige,
men lite kjente sannhet som Gud har gjort
oss til forvaltere av.  Måtte jeg være mitt
anssvar bevist og ikke ende opp som de
«feige utenfor muren.» Må Gud velsigne
sitt folk.
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Guds kraft frigjort

6 aktiv ungdom

Av Sebastian Matula

Hva handler kristendom om? Dette er
nok et av de viktigste spørsmålene som
kan stilles, for hvis vi får dette spørsmålet
riktig, får vi det meste riktig. Men hvis vi
tar feil, får vi andre ting galt. Dette var det
vi søkte å svare på under høstinspirasjo
nshelgen 2022 på Matteson misjonsskole.

Jesus sa i Johannes 17,3 "Og dette er det
evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne
Gud, og Jesus Kristus, som du har utsendt."

Ifølge Jesus er vi skapt for å bli kjent med
Gud. Dessverre er det lett å falle i fellen
å tro at det er nok å bare å gjøre de riktige
religiøse tingene. Selv om det ikke er noe
galt med ting som å lese Bibelen, gå i kirken
eller til og med leve sunt, er vi altfor ofte
fornøyd med en overfladisk religion. I
stedet inviterer Gud oss til å kjenne ham
personlig og la ham hver dag bringe oss
dypere inn i hjertet hans. Hvordan skjer
denne opplevelsen i praksis? Det skjer
gjennom bønn, ved å åpne opp hjertet og
snakke med Gud som med en venn.

Vi leser i den fantastiske boken Veien til
Kristus, "Vårt sinn kan føle seg dratt til ham,
og vi kan tenke på hans miskunnhet og hans
velsignelser, men dette er ikke fullt ut det
samme som å samtale med ham. For å kunne
tale med med Gud må vi ha noe å si til ham
om vårt daglige liv slik det virkelig er." (s. 88)

Når vi søker Gud av hele vårt hjerte
gjennom bønn, har Gud lovet å åpenbare
seg for oss. Et slikt løfte finnes i Jeremia
29,12-13: «Og dere skal påkalle meg, og gå
av sted å be til meg, og jeg skal høre på dere.
Og dere skal søke meg og dere skal finne meg
når dere søker meg av hele deres hjerte.»

For en fantastisk tanke at Gud hver dag
inviterer oss til å bli bedre kjent med ham
og søke hans ansikt. Tenk deg at når som
helst i løpet av dagen, og hvor du enn er,
har du privilegiet å snakke med universets
konge. Du kan være stille i hans nærhet og

Sebastian er gift med Boglárka, og de

jobber og studerer i den Finland-Svenske

delen av Finland. Sebastian var taler ved

høstens inspirasjonshelg og er nylig valgt inn

som styremedlem i Granheimstiftelsens

styre.
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hvile i hans kjærlighet. Når du påkaller
Herren, er det ingen ventetid, slik det er
med noen selskaper eller offentlige etater
du ønsker hjelp fra. For et par uker siden
ringte jeg et firma for å få hjelp, og svaret
kom tilbake "Du er nummer 26 i køen.
Vennligst vent på din tur."

Takk og lov for at vi, når vi vender oss til
Herren, ikke trenger å stå i kø (og lytte til
markedsføringssanger), men at vi i samme
øyeblikk kan snakke med Gud og vite at
han lytter. Han svarer også i henhold til sin
vilje og timing. Han vet hva som er best
for oss.

I løpet av helgen fokuserte vi på det
individuelle aspektet av våre bønneliv, så
vel som vårt felles kall som menighet til å
søke Gud i bønn. Når vi søker Gud og lar
ham være Gud, skjer det store ting. Ellen
White sier i  Veien til Kristus: "Hvorfor skulle
Guds barn ha slik ulyst til å be, når bønnen

er nøkkelen i troens hånd til å lukke opp
himmelens forrådshus, der den Allmektiges
ubegrensede skatter er oppbevart?" (s. 90).

Jeg vil gjerne utfordre deg: Hvis du føler
at Gud kaller deg inn i et dypere bønneliv
med ham, velg i dag at du vil prioritere
bønnetiden din. Se hvordan bønn kan
utløse Guds kraft i ditt liv og i din
menighet.

Men ikke begynn eller fortsett å be bare
fordi dette er en religiøs plikt du må gjøre.
Søk heller Gud i bønn av hele ditt hjerte
fordi du ønsker å bli bedre og bedre kjent
med ham. Det er min bønn for alle som
deltok på inspirasjonshelgen at Gud må
forme oss slik at vi kan motta Den Hellige
Ånd i senregnskraft, så arbeidet kan
fullføres og Jesus kan komme tilbake.
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Fra natt til dag
Av François Kaiser

François kommer fra Sveits og er elev på Matteson misjonsskole i år.

Jeg fikk nylig vite at navnet mitt betyr «en fri mann». Tidligere betydde frihet for meg
å ha penger, feste, bruke narkotika og henge med venner. I dag er Guds lov frihet for
meg. Gud viser meg at jeg kan være meg selv, at jeg ikke trenger å være sterk og tøff,
at jeg kan være svak og at jeg kan gråte. Mitt vitnesbyrd handler om Jesu store kjærlighet.
 
Jeg ble en gang fortalt at Jesus døde på korset av et knust hjerte, men jeg kunne ikke
forestille meg dette før jeg personlig opplevde stor emosjonell smerte: At noe føles
for tungt å bære og gjør det vanskelig å puste, at brystet føles som om det skal sprenge.
 
Jeg hadde allerede bekjent Kristus. Jeg hadde funnet svar på spørsmål som kvernet i
hodet mitt. Til tross for at jeg vokste opp i en god familie, vendte jeg meg tidlig bort
fra foreldrene mine, valgte feil type venner og begynte å utforske alt verden hadde å
tilby. I årevis hadde jeg levd slik. Men nå hadde en venn introdusert meg for
adventistkirken, et sted som var helt annerledes enn min barndoms kirke. Her leste
de Bibelen, de studerte sammen og folk møtte hverandre med kjærlighet! Jeg begynte
å se på opptak av bibelpresentasjoner, delta i bibelstudier og gå i kirken på sabbaten.
Men jeg kunne ikke komme meg vekk fra det jeg var avhengig av.
 
Jeg hadde panikkanfall og ble overveldet av angst. Jeg gjorde ofte risikofylte ting, lik en
som ikke vil leve, men som ikke har mot til å gjøre det slutt. Men så hørte jeg en
stemme i hodet mitt som sa at i stedet for å sette livet mitt meningsløst på spill, skulle
jeg gi hjertet mitt til Jesus.
 
Hvilken lettelse. Han vet alt og tilgir også synder som jeg selv ikke kan tilgi. Den Gud
som ønsker å nå og å frelse alle, uansett hvor langt unna de er, han nådde til og med
meg og rørte meg med sin kjærlighet. Det er derfor jeg ønsker å vandre ydmykt med
ham.
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Av Betina Christiansen

Jeg begynte som elev ved Matteson Misjonsskole for over 6 år siden, og året etter var
jeg elevleder. De to årene jeg var på Matteson er blant de beste årene i livet mitt så
langt. Det er vanskelig å beskrive nøyaktig hva som gjorde årene så gode, men det var
en kombinasjon av at vi ba sammen, sang sammen, lagde mat sammen, jobbet sammen
i hagen, kløyvde ved sammen, evangeliserte sammen, trente sammen, fikk undervisning
sammen, opplevde og så hvordan Gud virket i vårt eget, hverandres og andres liv. Det
meste var sammen, men det var også rom for personlig andakt og ettertanke. Dette
var en kombinasjon som passet meg veldig godt siden det var rammen for dype samtaler,
latter, smil, klemmer og viktigst av alt, en større forståelse og praktisk opplevelse av
hvem Gud er.
 
Noe av det beste jeg har tatt med meg fra Matteson er venner for livet. Vi har ikke
bare fantastiske minner sammen, men vi har bygget et dypt forhold der vi kan håndtere
hverandres dypeste spørsmål og noen ganger forvirrende tanker. Og det er gull verdt
i vandringen med Gud.
 
Mens jeg var på Matteson, var vi med på Steps4life på Fredheim. Jeg har alltid vært
interessert i helse, men Steps4life vekket interessen min enda mer. Jeg husker at etter
Steps4life tenkte jeg at dette var det mest meningsfulle jeg noen gang hadde vært en
del av. Deretter bestemte jeg meg for å studere fysioterapi. Jeg ble ferdig utdannet
fysioterapeut i januar i år, og jobber nå på et nevrorehabiliteringssenter i Danmark. Jeg
elsker når jeg kan være en liten del av å redusere smerte eller bidra til å gjenoppbygge
tapte funksjoner hos mennesker.

Betina var elev i 2016-2017 og jobber nå som fysioterapeut.
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Av Boglárka Matula
 - med andres ord

Å komme til Matteson føles som å komme
hjem, selv om man er hjemmefra. Jeg kom
fra Finland med mannen min på flyplassen,
hvor Linndis ventet tålmodig på oss.
Allerede i bilen opplevde vi en rolig,
naturlig atmosfære, selv om jeg bare hadde
møtt henne kort en gang før.
 
Da jeg kom inn på Granheim, møtte jeg
smilende ansikter, vennlige ungdommer
med veldig høflige holdninger. Selv om jeg
ikke kjente elevene, ble jeg forundret over
aksepten som de uttrykte. I det jeg
observerte og ble en del av deres daglige
liv, la jeg merke til at dette faktisk er en
familie som alle ville elske å tilhøre. De
daglige pliktene i hjemmet blir gjort med
glede, noe som gjør det enkelt og
morsomt, i det man arbeider sammen,
respekterer og støtter hverandre.
 
Jeg deltok også i dypere samtaler, der
personlige kamper ikke var skjult, og med
en atmosfære av kjærlighet og nåde var
det ikke engang et snev av kritikk eller
dom. Det var trygt. Du kunne være åpen
og ha tillit til at det du deler vil møte
forståelse og sympati og holdes
konfidensielt.
 
En dag ble jeg forkjølet mens jeg var ute,
og neste morgen fikk jeg sår hals og små
betennelser i ansiktet. Da noen av elevene
fikk vite om det, fikk jeg den beste hjelpen
og behandlingen jeg kunne få. Vanligvis vil
du bare være hjemme når du er syk.
Matteson er til og med et slikt hjem. Det
er et bilde på veggen i stuen som fanget

oppmerksomheten min, og som oppsummerer
opplevelsen og følelsene mine om dette
stedet og gruppen. Det står en definisjon
på ordet «familie»: «en gruppe mennesker,
hver et unikt mesterverk, som gir ubetinget
kjærlighet, klemmer og støtte; en av livets
største velsignelser; må alltid vernes om."
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Boglárka er gift med Sebastian Matula og

har nylig blitt kjent med Matteson

misjonsskole.
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Møt en "makedoner"
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Av Liljan (Fosse) Meredith

Jeg er født og oppvokst i Norge og
bor nå i Australia med min mann Mal.
Vi har to barn sammen, vår sønn, Tor
Erling, og datter, Annika, og de har to
barn hver. Vi har flyttet en del, av
forskjellige grunner, bl.a. bodd og
jobbet i Norge i 2-3 perioder, jobbet
i Sverige (Nyhyttan) og som
misjonærer i Uganda, og alt har vært
veldig interessant.
 
Matteson Misjonsskole har alltid vært
kjær for oss av forskjellige grunner. Da
vi bodde i Norge, besøkte vi ganske
ofte Matteson ved forskjellige
anledninger, og vi kjente godt Gunnar
Gustavsen og en del av elevene i
diverse perioder. Min kusine, Vivian,
var jo veldig nært knyttet til skolen og
gjorde en fantastisk jobb der, og jeg
får tårer i øynene bare ved tanken på
henne.
 
Vi flyttet etter hvert tilbake til
Australia, men jeg ønsket å støtte
denne spesielle skolen som utdanner
unge mennesker til misjonsarbeid, det
viktigste arbeid som finns!! Må Gud
fortsatt velsigne hele teamet på
Matteson i det arbeidet de gjør for
vår kjærlige Himmelske Far. Hilser
med Matt. 28,20: “Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens ende!”

Vil du også støtte arbeidet ved
Matteson Misjonsskole ved å bli fast
giver?

Gi regelmessig her: 
www.granheims.no/gi
Gavekonto: 1020.07.09654
Vipps: #78973

Eller scan denne QR-koden:

Liljan føger Matteson misjonsskole fra
Australia! 
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Returadresse:
Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen
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