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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 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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Takk og tillit
Trettenåringens klare, direkte blikk da han
takket for varene han hadde betalt for på
café Cuisine d’Estelle gjorde inntrykk på
meg. Jeg hadde lagt merke til denne
beskjedne gutten tidligere og kommentert
til Estelle at dette var en usedvanlig høflig
gutt. Det skulle kanskje være en selvfølge
at man sier takk og ser folk i øynene, men
ofte er det likevel ikke tilfelle, kanskje
særlig blant barn. I blikket til denne gutten
ante jeg samtidig en viss usikkerhet og
søken som gjorde at jeg ikke ble
overrasket da moren senere fortalte at
han sliter med angst.
 
Cuisine d’Estelle er mer enn en café.
Stedet er allerede blitt et lite
innflytelsessenter i bygda. Med et ønske
om å også gjøre noe konkret for barn
planlegges i samarbeid med Matteson
Misjonsskole et ukentlig tilbud med
positive aktiviteter og trygg voksenkontakt.
For å teste ut ideen passet det godt at
eldstejenta nylig hadde bursdag der hun
inviterte hele klassen sin til et vellykket
selskap med aktiviteter ledet av
mattesonungdommer.
 
Stedet huset også Matteson misjonsskoles
årlige høsttakkefest der venner og naboer

fikk smake på mattesonmarkens grøde,
tilberedt og servert av elevene. Ved hjelp
av smak, musikk, ord og aktiviteter
oppmuntret programpunktene til å se
etter grunner til å være takknemlig og til
å ikke være redd for å la det gode vi finner
flyte over til andre.
 
Å ta vare på hverandre er kanskje i våre
dager viktigere enn noensinne. Vi har
stadig mulighet til å være Guds hender.
Gjennom denne utgaven av Aktiv Ungdom
håper vi du lar deg inspirere av vitnesbyrd
om Guds ledelse og helbredelse og av
menneskelige redskaper som Gud bruker,
selv om ikke alt er lett å forstå. Vi har så
mye å være takknemlige for. La oss legge
merke til det, og la oss gi videre det vi har
slik at nye takknemlighetsfrø kan spire.

Del med andre, del med andre, 
rydd en vei for Herrens fred.

La ditt hjerte flyte over 
av Guds rike kjærlighet.
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KENNETHS TROMPET
Det store og viktige spørsmålet

Av Kenneth Jørgensen

Ukentlig får jeg spørsmål om min tro, hva
jeg måtte mene om spesifikke bibeltekster,
eller om SDA generelt. Hva mener nå du,
Jørgensen, om denne saken? Noen ganger
drøyer jeg med å svare, og etter en stund
har jeg glemt hele saken. Det må jeg be
om tilgivelse for fra dere som aldri fikk et
svar (det sikreste er å ringe). Selv om de
fleste av spørsmålene jeg får er enkle og
likefremme, kommer det innimellom noen
virkelige utfordringer. Noen ganger må jeg
melde pass. Uansett om spørsmålene er
enkle eller vanskelige gleder det hjertet
mitt å erfare at folk tar seg tid til å vurdere
evige verdier. Forleden kveld falt et godt
og meget utfordrende spørsmål på mitt
bord. Det var Helene på bibelzoomen som
stilte spørsmålet. Jeg har fått spørsmålet
noen ganger før, og føler hver gang at noe
mangler i min respons. I min optikk er det
derfor et godt spørsmål jeg fikk. Det var
et viktig spørsmål. Det fikk meg til å gå i
tenkeboksen.

Spørsmålet var om Millerittbevegelsen og
deres 1844 tidsangivelse for Jesu annet
komme. Hvordan kunne denne Gud-
inspirerte bevegelsen la seg henfalle til å
regne ut tiden for Jesu annet komme, for
står det ikke i Skriften at ingen kjenner
dagen eller timen? Hvordan svarer man
på et slikt spørsmål?

Det er mange myter og misforståelser
rundt William Miller og millerittbevegelsen.
Det har blitt sagt at Millerittene var en

gjeng med fanatikere som kom sammen i
hysterisk emosjonelle møter med
voldsomme manifestasjoner, der deltakerne
ble hensatt som på et forstadium til
psykiatrisk avdeling. Det blir også for
eksempel hevdet i flere bøker, selv om det
ikke finnes dokumentasjon for det, at noen
av dem som ventet på Jesus kvelden den
22. oktober 1844 var kledd i hvite
himmelfartsdresser. Denne og lignende
påstander har blitt mesterlig tilbakevist i
en rekke bøker.
 
Millerittbevegelsen, med William Miller i
spissen, var en særdeles nøktern
vekkelsesbevegelse, med evangeliet om
frelsen i Kristus som det sentrale. Den var
bibelsentrert, med «sola scriptura» som
hovedparole. Den var protestantisk i sin
forståelse av profetiene i Bibelen, faktisk
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talt erkeprotestantisk. Vi skal huske at
omtrent 200 pastorer og prester fra en
rekke protestantiske kirkesamfunn i USA,
mange av dem prominente, ble overbevist
av Millers argumenter og ble senere
delaktige i å gi videre «de gode nyhetene».
Noe lignende har aldri skjedd i
kirkehistorien, verken før eller etter.

Men står det ikke skrevet at vi ikke kan
kjenne tiden? Jo det står så. Disse 200
pastorer og prester visste dette, og de
trodde på Bibelen, men hvordan kunne de
akseptere Millers påstand og bevisførsel
for at Jesus skulle komme igjen i 1844? De
studerte Daniel kapittel 8 og 9 og forstod
at kapittel 9 forklarer kapittel 8. De
forstod at dette var nøkkelen til
startskudded for de 2300 årene (de
aksepterte det den gang standardiserte
protestantiske dag/år-prinsippet). Startskuddet
fant de i Daniel 9,25 og Esra kap. 7.

Selv de mest lærde teologene i USA på
den tid kunne ikke finne feil ved Millers
utregning. Han var tro til det historiske
fortolkningsprinsippet og konklusjonen
var uungåelig: noe stort skulle skje i 1844.

Daniel 8,14 sier at helligdommen skal
«komme til sin rett» (eller «bli renset»).
Millerittenes feil var hendelsen og ikke
årstallet. De trodde helligdommen som
skulle renses var jorden. Der lå feilen. 457
f.Kr. står klippefast fra skriften og historien
som Artaxerxes’ syvende regjeringsår
(Esra 7), det året jødene for første gang
kunne oppfylle profetien i Dan 9,25.
Profetiene i Daniel 8 og 9, som har utspring
fra dette året, ender i 34 e.Kr og 1844 e.
Kr. Derfor, hvis Bibelens mest fantastiske
messianske profeti er sann må også
profetien om 1844 være sann! Disse to
profetiene henger sammen.

Det store spørsmålet er derfor ikke
hvordan millerittene kunne driste seg til
å forutsi dagen for Jesu komme, men
snarere, hvis vi elsker Guds Ord, Bibelen,
hva betyr renselsen av helligdommen?
Begge disse spørsmål vil jeg fotfølge i neste
nummer. Det blir også rom for et
trøstende ord fra Profetiens Ånd til den
sanne levningen av millerittbevegelsen i
det 21. århundre.
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Hvordan står det til med hjertet ditt? 

6 aktiv ungdom

Av Diana Salina Zwiker

Hvordan ser hjertet ditt ut? Hvilken
emosjonell smerte bærer du på? Hvor
kommer den fra? Hva kan du gjøre med
den? Dette var spørsmål som Jeremy og
jeg tok opp ved høstens inspirasjonshelg
på Matteson Misjonsskole.
 
Først ble premisset lagt for kjærlighetens
opprinnelse, som er i Gud selv, han som
gjør alle som elsker i stand til å elske.
Derfor ble tittelen for helgen «Elsket for
å elske» («Loved to love»). Deretter
utforsket vi Guds ønske om å bo i
mennesket ved sin Ånd og dermed gi Kristi
kjærlige karakter til oss. (Kol 1,27). Sabbats
kveld delte vi vår egen kjærlighetshistorie,
som vi har opplevd at Gud har flettet
vakkert sammen med sin kjærlighet.
 
På søndagen kom vi inn på det praktiske
spørsmålet om hvordan vi kan bearbeide
vår egen emosjonelle smerte på en måte
som gjør at Jesu kjærlighet kan være i oss
og helbrede hjertene våre.  En
grunnleggende nøkkel til å kunne gjøre
dette effektivt er å være åpen for å vite
sannheten om seg selv, for «sannheten vil
gjøre deg fri» (Joh 8,32). Er du villig til å
være nysgjerrig og stille deg selv
spørsmålet om hva som er i ryggsekken
din fra barndommen? Et skadet hjerte
hindrer oss fra både å gi og motta
kjærlighet i vennskap, familie eller
ekteskap, og er årsak til de fleste konflikter
som eksisterer. På den andre siden er et

helbredet hjerte i stand til å elske sin neste
(Mark 12,31), og til og med sin fiende (Matt
5:43-48), siden det har knyttet seg til
kjærlighetens kilde. Gud har gitt oss en
fantastisk virkelighet, som voksne
mennesker, der vi ikke trenger å være
avhengig av andre mennesker for å bli
akseptert. Ved Guds nåde kan vi elske
nettopp de som har skadet oss mest. Det
er intet mindre enn et mirakel hva Gud
kan gjøre i oss.
 
Hvis du tror at du har et hjerte skadet av
emosjonell smerte og ønsker å finne
løsningen gjennom Kirsti kraft er det håp!
Hvis du ønsker støtte i den prosessen kan
du gjerne kontakte oss på
jeremydiana777@gmail.com.

Diana Zwiker er gift med Jeremy og har bl.a.
studert logoterapi (“meningsterapi”), en
psykoterapiretning utviklet av nevrolog og
psykiater Viktor Frankl.
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Den flotteste stedet for et bryllup
Av Jeremy David Zwiker

nummer 2 | 2020

Alt var planlagt til minste detalj og satt
sammen perfekt. Ingenting var overlatt til
tilfeldighetene, og teamet var forberedt på
å gjennomføre et fantastisk bryllup. Så kom
dråpene; regn og storm avbrøt
bryllupseremonien som fant sted med
spektakulær utsikt over Alpene. Paraplyene
kom opp, teknikerne beskyttet utstyret,
noen gjester løp i ly for regnet og
brudeparet rådførte seg med pastoren om
en ny handlingsplan. Signalet ble gitt: Det
blir i en stall, 200 meter fra bryllupsstedet.
 
Straks gikk tankene våre til en annen
begivenhet i verdens historie, en hendelse
som skulle komme til å dele vår
tidsregning i to. En begivenhet med så stor
betydning at den ville muliggjøre eller
ødelegge sjansen for håp om noe mer
utover dette livet. Det var da universets
skaper kom til jorden. Han som er, var og
alltid blir – den uendelige! Vi vet at
englehæren ikke bare ventet på dette, men
gjorde intense forberedelser i tusenvis av

år for kongenes konges ankomst. Og vet
du hva? De "glemte" å bestille lokalet, og
vår Herre og Frelser ble født i en stall.

Hvordan er dette mulig? Gjorde Gud en
feil? Var dette virkelig det utvalgte stedet?
Da vi var i stallen for å feire noe Gud selv
innstiftet, innså vi at innholdet er langt
viktigere enn det ytre utseendet. Den
vidunderlige opplevelsen av å vie livene til
hverandre, uforbeholdent og ugjenkallelig,
går langt utover det ytre og er forankret
i kjærligheten som bare Gud kan gi – han
som er kilden. Faktisk ble vår opplevelse
enda sterkere, siden vi følte oss så
privilegerte som fikk oppleve en
livsendrende begivenhet i samme type
fasilitet som vår ydmyke Frelser.
 
Hva er ditt fokus i livet? La oss lære av
Kristi ydmykhet!

7
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En kjent stemme på en ukjent sti
Av Jehdeiah Catalon

Det var søndag, den 16. august, en varm
sommerdag. Vi kjørte fra Larvik mellom
kl. 8 og 9, og det ble to og en halv times
kjøring. En halvtime før vi kom til Matteson
Misjonsskole kjente jeg sommerfuglene i
magen veldig godt. Jeg befant meg i et
dilemma – jeg ville ikke fortsette, men jeg
ville ikke snu heller. Det nye skoleåret var
i ferd med å begynne. Jeg hadde gledet meg
til å begynne som elev på Matteson
Misjonsskole, men nå følte jeg meg veldig
usikker.

På ettermiddagen samlet vi oss ute på
plenen der elever og ansatte ble
presentert. Så gikk vi til lysløypa like ved
for å gjøre den første aktiviteten. Før vi
satte i gang ble Jesaja 30,21 lest for oss. Vi
ble delt i par der den ene skulle gå baklengs
med lukkede øyne på en sti i skogen, mens
han eller hun hadde en lapp med et
budskap i hånden. Den andre skulle gå bak
partneren sin og lede ved å gi partneren
instrukser slik at han eller hun ikke skulle
snuble over steiner, busker og røtter.

Jeg var en av dem som gikk baklengs. Stien
var ujevn og svingete enkelte steder, så jeg
fikk instrukser av min partner hele tiden:
«Gå mer til høyre», «Gå mer til venstre»,
«Nå må du ta et større skritt». I tillegg til
instrukser, oppmuntret vi hverandre også:
«Veldig bra, fortsett som du gjør», «Det
er bra at du gir klare beskjeder», «Vi er jo
et godt team!»

I mine to måneder her på Matteson
Misjonsskole har jeg gjort ting jeg ikke har
gjort før. Jeg har tatt skritt på en ukjent
vei, som vi gjorde på skogsstien den første

dagen. Noen eksempler er å beskjære
tomatplanter, å lage program for
Inspirasjonshelgen og å holde en tale. Jeg
blir fortsatt usikker, for det er ikke alltid
jeg vet hvordan ting skal gjøres, men jeg
har mottatt oppmuntring gjennom Guds
ord og gjennom min Matteson-familie.
Helt siden første skoledag ser jeg at Gud
har oppfylt sitt løfte om veiledning i Jesaja
30,21:

«…og dine ører skal høre dette ordet bak
deg: «Dette er veien, gå på den!» når du viker
til høyre eller til venstre.»
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Vinen er i suppa!
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Av Linndis Rasmussen

Den nyåpnede kaféen henter Frankrike til
lille Trømborg, 5 km utenfor Mysen, og er
så overbevisende i smak, stil og atmosfære
at det falt naturlig for en kunde å spørre
om hun også kunne bestille vin. På
autentisk vis var dagens middag, fransk
løksuppe, tilberedt med stekt løk, kokt i
hvitvin, så Estelle kunne med glimt i øyet
opplyse at vinen kun er å finne i suppa.
 
Hos Cuisine d’Estelle er det ikke bare vin
man ikke får, men samtidig er det ikke
egentlig noe som mangler. Selv med
vegetarisk profil er det gjester som er helt
sikre på at det må være kjøtt i «bœuf
bourguignon», en fransk spesialitet som i
denne kaféen serveres med erteproteinbaserte
«biff»-biter. Mens mange gjester kommer
spesielt fordi de vet at dette er vegetarisk,
tenker noen ikke engang på helsefordelen
ved maten der, eller eventuelt på ulempen
ved å ikke få det de er vant til. Mer eller
mindre uvitende får de noe sunnere og
nyter smaken og stunden i det lyse,
trivelige lokalet.

Estelle og Mauritz Elofsson har jobbet på
det nye bygget, som er i forlengelsen av
deres eget hjem, i to hele år, før det var
klart til åpning denne høsten. Nedlagt i
prosjektet er blod, svette og tårer og en
økonomisk investering som krever is i
magen – og, ikke minst, en stor mengde
tro. Lite ante Estelle om alt fremtiden
skulle bringe da hun kom til Norge for å
begynne på Matteson Misjonsskole for 26
år siden. Men visjonen om å gjøre noe for
lokalsamfunnet har vokst over mange år
og blitt formet av hennes talent for mat
og estetikk. Estelle og Mauritz har mange
planer for bruk av lokalet, men foreløpig
er det åpen kafé to dager i uken, og de har
opplevd overveldende respons.
 
En fransk kafé på bondelandet er ikke
hverdagskost, men appellerer til bønder
så vel som byfolk og er raskt blitt et
populært møtested. Ønsket er at stedet
også må kunne reflektere en himmelsk
atmosfære til liten og stor. «Smak og se at
Herren er god.» (Sal 43,8)

Hele familien er med! Estelle og Mauritz sammen med døtrene Eliana og Marielle.

alumni
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Av Sven Lien og Hilde Kjendalen
 - med andres ord

Vi tilhører samme menighet som
Matteson Misjonsskole; Mysen adventistkirke.
Det opplever vi som et privilegium. Å se
unge mennesker med livet foran seg som
forteller om sine erfaringer med Gud; det
gir oss påfyll og oppmuntring. Ungdommene
på Matteson har tydelige talenter, og de
skjuler ikke talentene sine. De bruker dem
i tjeneste for Gud. Vi i Mysen
Adventistkirke blir rikere av å se og høre
elevene «on stage», men også gjennom
samtaler og besøk. Den internasjonale
adventistverden kommer oss mye
nærmere gjennom Matteson Misjonsskole.
For eksempel besøkte vår familie en
tidligere Matteson-elev i hans hjem og
hjemmemenighet i Tyskland i 2015.

Når menigheten kan avslutte gudstjenesten
med å høre ungdommene synge
velsignelsen, da får vi en viss følelse av at
taket er vekk. Himmelen kommer veldig
nær. Skolen engasjerer seg i mange
aktiviteter, et av disse gjøremålene er å
dele ut brosjyrer i postkassene i
lokalområdet. Hvis ikke en av Matteson-
elevene hadde lagt en brosjyre om
bibelbrevkurs i min (Svens) postkasse i
Rakkestad i 1999, hadde jeg kanskje ikke
hørt om adventistkirken enda.
For oss ser det ut som at miljøet på
Matteson inspirerer og veileder elevene
der til å utvikle seg gjennom skoleåret;
utvide sin personlige troshorisont. Dette
smitter over på oss, slik at vi også utvider
vår horisont. I vår kontakt med skolen
«hører» vi unge mennesker som erfarer
et spennende liv med Gud.

I de årene jeg (Hilde) jobbet på Mysen
videregående skole inviterte jeg noen fra
Matteson Misjonsskole til klasserommet
flere ganger for å fortelle om
misjonsreisen til Honduras i programfaget
kommunikasjon og kultur. Elevene mine så
med positive øyne på slikt besøk, og de
var imponerte over Matteson-elevenes
gjennomførte program; foredrag og
fortellinger, smaksprøver fra honduransk
matkultur og mulighet til å prøve ut
hvordan praktisk byggearbeid foregår i
Honduras.

Må Gud fortsatt velsigne Matteson
Misjonsskole! Takk for at dere bidrar
positivt i våre liv!
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Takk for misjonstoalettet!
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Våren 2019 ble innsamlingskampanjen “Mission toilet” startet av alumni-komiteen til
Matteson Misjonsskole. Hensikten var å få et toalett i hovedetasjen for å være lettere
tilgjengelig for gjester, så vel som å øke toalettkapasiteten for den relativt store
skolefamilien. Vi er veldig glade for å kunne rapportere at toalettet nå er ferdig og
allerede i bruk. Tusen takk til alle som har vært med å bidra til å gjøre misjonstoalettet
til en realitet!

Av Marianne Rygnestad

Vil du støtte arbeidet ved Matteson 
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    |    Vipps: #78973      

Gavekonto: 1020.07.09654 
Les Paulus’ beretning om makedonerne i 2 Kor 8-9.
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Returadresse:
Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen
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