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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)
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dag står vedhogging på programmet
i praktisk arbeid. Før dette har en av
mattesonelevene, som har erfaring med
tre‑ 
og metallsløyd, arbeidet i vårt lille
verksted med å sette øksene våre i stand – et
ødelagt håndtak ble skiftet, noen hoder måtte
snus for å få riktig hoggevinkel og alle eggene
ble slipt. Når delene er intakte og satt rett
sammen kan øksen bedre gjøre jobben den
er laget for.
Profeten Jeremia ble bedt av Gud om å gå til
et annet slags verksted (Jer 18), hvor Gud ville
vise ham noe som skulle hjelpe ham å forstå
Hans ord bedre. Det er her vi får bli kjent
med den vakre illustrasjonen på forholdet
mellom Gud og hans folk – pottemakeren og
leiren. Vi møter en pottemakers villighet til
å gi mislykkede leirklumper en ny sjanse, og
leire som er tilgjengelig for å bli omformet.
Tryggheten er at Skaperen vet og kan best.

det daglig aktuelle med reformasjonen. Ellers
i bladet deles bl.a. vitnesbyrd og personlige
perspektiver på praktiske sider ved livet med
Gud.
Min unge venn som liker metallarbeid deler
en åndelig lærdom fra øksearbeidet med
meg: Som eggen må vedlikeholdes for at
øksen skal virke, må vårt forhold til Jesus
pleies for å kunne styrke oss i livets tjeneste.
Lærdommen fra keramikkverkstedet ligger
nært: Som leiren må stole på keramikeren for
nå sitt potensial, må jeg tillate min skaper å
arbeide med meg for at jeg skal kunne bli den
beste utgaven av meg selv.
Gud ønsker å forme oss – re-forme, omforme,
gjenskape. Hvordan står det til med oss? Kan
Gud regne med oss når han ønsker å bruke
oss? Lar vi Ham gjøre oss i stand for det han
opprinnelig skapte oss til?

I denne utgaven av Aktiv Ungdom tenker
vi
fortsatt
på
reformasjonsjubileet.
Hovedartikkelen trekker fram det personlige,

Aktiv Ungdom
er et informasjonsblad som utgis tre 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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Velg tilgivelse
Av Kathe Jørgensen
Hvilke helseeffekter er forbundet med det å tilgi andre? Hvordan kan
jeg lettere tilgi meg selv? Dette var noen av spørsmålene jeg stilte meg
under årets siste middagsseminar.

I

forrige nummer av Aktiv Ungdom deler
Kenneth at frustrasjonene over de massive
utfordringer forkynnelsen av de tre englers
budskap står overfor får han til å ha blandede følelser til sitt virke og kall. Her forklarer
han hvorfor.
1. En alvorlig utfordring er at motet vårt
svikter. Budskapet i Åpenbaringen 14 fra de
tre englene er et kjærlig advarselsbudskap
til hele verden. I englenes budskap, som er
vårt budskap, blir menneskeheten advart
mot Babylon og dyrets merke. Bibelen
og historieskrivningen har gitt oss nok
informasjon om disse maktene til at vi kan,
med matematisk presisjon, identifisere dem.
Det blir meningsløst å advare mot å ta dyrets
merke hvis ikke vi vet hvem dyret er. Det
blir like meningsløst å tale om å komme
ut fra Babylon hvis ikke vi vet hva Babylon
representerer. Noen vil bli støtt, bitre og
fiender når sannheten blir forkynt, slik har
det vært og vil alltid bli. Det enkleste og
feigeste er å forkynne et budskap som er
kjemisk renset for alt som kan støte og vekke
vrede. Bare søte ord hele tiden. Et dårlig
kompromiss.
2. En annen utfordring er at mange som
er kalt eller selv har satt seg i rollen som
voktere og lærere i Guds menighet ikke tror
budskapet. Da sier det seg selv at det ikke blir
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mange pip fra den kanten.
3. En tredje utfordring er at budskapet
må gjøres Kristus-sentrert uten at det
mister den historisk-profetiske flavør og
dagens aktualitet. Her ligger det en hårfin
balanse. Kristus og Hans rettferdighet er
vårt eneste håp og samtidig må mennesker
reddes fra Babylons forførelser og havdyrets
klør. Kun Guds nåde kan gi oss den riktig
proporsjonerte vektlegging. Men ved kun å
gjøre det ene eller kun det andre blir det ikke
noe styrke i trompeten.
4. Den fjerde utfordringen er at vi ikke har
en generalplan for hvordan budskapet for vår
tid kan nå mennesker i dag. Det blir derfor
mange slag i luften.
5. Den femte og foreløpig siste utfordringen er
at det krever ressurser å avslutte verket. I lys
av mangel på kunnskap blant vår ellers så godt
utdannede medlemsmasse blir forunderlig
lite fra "forrådshuset" brukt målrettet i
forkynnelsen av det
trefoldige budskap,
budskapet som ærer
Gud og er grunnen
til at vi er en
menighet. Må Gud
hjelpe oss.
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november var det klart for årets
siste middagsseminar. Det varmer
sykepleierhjertet mitt når mennesker kan
komme sammen, spise sunn vegetarisk
mat og lytte til foredrag om forebyggende
helse. Ja, jeg setter stor pris på den jobben
Livstilssklubben gjør for nærmiljøet.
Årets siste foredrag var ved Lege Allan
Fjelmberg, med tittelen: «Helseeffektene
ved tilgivelse og selvkontroll». Jeg vil
gjerne trekke frem dette med å tilgi andre.
Forskning har vist at evnen til å tilgi gjør
noe med oss. Om vi lærer å tilgi, vil vi bli
mer medfølende, mindre sinte og får mer
selvtillit. Dette minsker blant annet risikoen
for depresjon, angst, sinne, stress og PTSD.

se at den som såret har en fortid som har
formet måten han eller hun oppfører seg
på. Med dette godkjenner man ikke det å gå
rundt å såre andre, men det kan gjøre det
enklere for oss å ta valget om å tilgi.
Jeg føler at seminaret kan oppsummeres
med Apostelen Paulus’ visdomsord: «Vær
gode mot hverandre, og vis medfølelse, så
dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere
i Kristus.» (Efeserne 4:32).

Men hvor enkelt er det egentlig å tilgi? Hva
kan vi gjøre? Ifølge Fjelmberg vi må lære
oss å bli mer uselviske og empatiske. Første
steget er å velge en forandring, vi må være
motivert til å «gjøre opp» med andre. Men
er dette så lett da? Jeg har selv blitt såret og
følt på vanskeligheten med det å tilgi. I disse
situasjoner er det, ifølge Fjelmberg, klokt å
få en forståelse for den som sårer. På korset
sa Jesus, «Tilgi dem, for de vet ikke hva de
gjør» (Lukas 23:34). Jeg tror vi har mye å
lære av dette.
Årsaken er at de som sårer ofte er uvitende,
ubetenksomme og usikre. Som den sårede
bør man ta et skritt tilbake og forsøke å
nummer 3 | 2017
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Hverdagspave

prinsipp, hvem ville være "mennesket"
som vi ikke burde følge? Paven?
Regjeringer? Jeg tror det er gode svar,
men Luther hadde også en annen tanke
om hvem dette "mennesket" som han
ikke skulle høre på var:

Av Adam Hazel

“M

ed mindre jeg er overbevist av
Skriften og ren fornuft, godtar
jeg ikke autoriteten til paver og råd.
Min samvittighet er underlagt Guds
Ord.”
Det var Martin Luthers berømte svar
da han ble bedt om å trekke tilbake, å
fornekte, sine lærepunkter. Det var et
kraftig svar, ikke sant? Det presenterer
fokuset for ”Reformasjonen”, og også
hemmeligheten bak dens kraft. Ser
du det? Luther snakker om denne
hemmeligheten på en annen måte:
“En enkel lekmann som er væpnet med
Skriften, er større enn den mektigste
pave uten”.

"Jeg er mer redd for mitt eget hjerte
enn for paven og alle hans kardinaler.
Jeg har i meg den store paven, Selvet."

"En skal lyde Gud mer enn mennesker."
(Apg 5:29)

Her ser vi nøyaktig samme prinsipp
som førte til Luthers standpunkt; Følg
Gud fremfor mennesker. Går vi enda
Skriften. Enkelt sagt - "Reformasjonen” lenger tilbake, kan vi se at Salomo også
var (og er fortsatt) et forsøk på å bringe nevner den samme ideen og knytter
mennesket i harmoni med Bibelen. Så, den sammen med selve menneskets
for eksempel hevdet paver at de hadde eksistens, ved å si:
makt til å tilgi eller å la være å tilgi
synder. Bibelen sa det motsatte, og med «Dette er summen av alt du har hørt:
valget om å følge Bibelen i stedet for Frykt Gud og hold hans bud! Det gjelder
mennesker, begynte ”Reformasjonen”. for alle mennesker.» (Forkynneren
Jeg antar at du kanskje lurer på hvorfor 12:13)
jeg bruker anførselstegn når jeg sier
"Reformasjonen"? Vel, jeg tror man År før Luther har kallet lydt: Følg
har en tendens til å se Martin Luthers Gud mer enn mennesker. Og med
standpunkt som begynnelsen til denne hver enkelt som fulgte det kallet,
store bevegelsen, og til en viss grad var begynte reformasjonen. Jeg håper du
det det. Men også før Luther hadde Gud ser poenget. Luthers standpunkt var
forsøkt å hjelpe folk å følge Bibelen i ikke noe nytt! Han fulgte bare den
stedet for mennesker. Ta for eksempel planen som Gud har for hver enkelt
Peter, Jesu disippel, som sammen med person, inkludert deg og meg. Så, hvis vi
sine følgesvenner, sa:
personlig skulle følge "reformasjonens"
6
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Utover paver og regjeringer er det et
"menneske" til som vi (kanskje) ofte
adlyder mer enn Gud, og det er oss
selv. La oss være ærlige, i hverdagen er
det ikke paven vi må kjempe imot. Det
er selvet. Det å adlyde Gud, å velge hans
vei, selv om vi med vår egen oppfatning
synes det er bedre å gjøre noe annet,
det er sann reformasjon, og det er også
den reformasjonen jeg selv trenger mest.

"Salige er de som hører Guds ord og tar
vare på det." (Lukas 11:28)
Med andre ord, de som følger Gud
(ofte på tross av egen vilje) er (eller vil
til slutt være) lykkelige. Ta deg tid til å
tenke på det. Den hardeste kampen mot
selvet, hvis den ender til fordel for Gud,
gir lykke. Likevel, det å innrømme at man
ønsker og strever etter noe annet enn
det Gud ønsker, er ganske ydmykende,
ikke sant? Til dette har Gud et annet
løfte:
"Gud står de stolte imot, men de
ydmyke gir han nåde." (Jakob 4: 6)

I arbeidet for personlig reformasjon blir
vi ydmyket av vår egen syndighet, men la
oss huske at Gud er rede til å gi akkurat
det som trengs for dem som innrømmer
at de trenger det. La oss fortsette
Når Jesus snakker om å adlyde Gud, reformasjonen.
beskriver han den som gjør dette slik:
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Når målet er nådd, hva da?

alumni – lærdommer for livet

Av Roger Barros

Av Anita Berglund

J

eg ble født og vokste opp i Rio de Janeiro,
Brasil. Både faren min og den eldre broren
min var surfere, så det var naturlig for meg
å også bli surfer. Jeg trenet hardt for å bli
god, og nådde det målet. Fortsatt er jeg den
yngste brasilianer som har vunnet nasjonalt
mesterskap. Jeg har også vunnet mange andre
konkurranser i Brasil og andre land.
Jeg ble berømt og respektert, hadde venner
og fikk reiser til vakre strender for å surfe, og
jeg møtte mange interessante folk. Sammen
med broren min drev jeg en surfebutikk og
livet var herlig. Men jeg oppdaget at, til tross
for fremgangen, selv om jeg hadde nådd målet
i surfelivet, så fant jeg ikke fred.
Jeg fikk et tilbud om å flytte til Danmark for
å arbeide der minst ett år, og benyttet denne
anledningen til å prøve å leve et ”normalt
liv”. Jeg fikk en normal åtte-til-fire-jobb med
lønning ved månedsslutt. Jeg bodde i Danmark
i ett år og flyttet så til Sverige, der jeg fikk
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en annen jobb, bedre lønn og begynte å ha
alt det man ønsker seg; fin bil, pen leilighet,
reise til varmere land to ganger i året, mens
det er kaldt og mørkt i Skandinavia. Jeg nådde
målene mine.
Som en Syvendedags Adventist var jeg ikke
interessert i den beste bilen, huset eller noe
annet. Mitt åndelige liv vil jeg kalle lunkent; jeg
kjente til sannheten, men jeg levde den ikke.
Uansett hva jeg hadde, følte jeg meg ikke hel.

I 1995 var jeg elev på Mattesonskolen. Jeg
var også med på flere treff. Forkynnelsen
av adventbudskapet, helligdomstjenesten,
omvendelse fra synd, profetier og så videre,
gjorde dypt inntrykk på meg. Jeg likte også
den teoretiske og praktiske måten de koblet
sammen jordbruk, utdannelse og åndelige
lærdommer.

Trett av den livsstilen tok jeg den viktigste
beslutningen i mitt liv: Gud, jeg er lei av dette
og jeg vil at du tar kontrollen i livet mitt.
Jeg gir deg 100% av livet mitt. Ikke 99.99%,
men 100%. Det var den beste beslutningen
jeg kunne ta. Livet mitt ble snudd opp-ned.
Nå studerer jeg ved Matteson Misjonsskole.
Jeg ønsker å bli misjonær på livstid og hjelpe
andre til å oppleve Guds overveldende
kjærlighet. Jeg kunne ikke vært lykkeligere!

Jeg er så heldig at jeg har fått mann og barn.
Barna er i skolealder og derfor tenker jeg
nesten daglig på hvordan jeg kan legge til
rette for at de skal få en utdannelse som
er mest mulig i tråd med den utdannelsen
som Gud har anbefalt oss gjennom Ellen
G White. Slik jeg forstår det, er Bibelen og
naturen de to viktigste skolebøkene, sammen
med kjøkkenhagen. Dette kan, etter min
mening, langt på vei gjennomføres ut fra den
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læreplanen vi har i Norge. Men jeg har prøvd
å jobbe som lærer og vil absolutt anbefale
flere voksne per barn.
Derfor har jeg, sammen med min
mann, kommet til den konklusjon at
hjemmeundervisning er en god løsning for
oss. Vi planlegger å flytte til småbruket vårt i
løpet av januar 2018. Der er det god plass til
kjøkkenhage og mulighet for stille påvirkning
fra naturen. Jeg vil oppmuntre alle mammaer
til å finne ut av hvilken stor oppgave Gud har
gitt oss.
Mitt ønske for Mattesonskolen videre, er
at dette skal fortsette å være et sted hvor
ungdommer kan bli kjent med Guds plan for
deres liv.
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24 makedonere

- med andres ord

”Man kan ikke kjøpe kjærlighet for
penger, men penger kan muligens kjøpe
lykke, dersom du bruker dem rett”, sier
amerikanske forskere. De fant i studier
at det gamle ordtaket "det er bedre å gi
enn å ta imot” stemmer: å bruke penger
på andre eller å gi til veldedighet får deg
til å smile større enn det å kjøpe ting til
deg selv.”*

Av Jason Harral

Å komme og å dra
Det å være på Matteson Misjonsskole har
vært et av de beste høydepunktene i livet
mitt de siste årene. Det å dra fra Matteson
ligger også høyt opp på lista. La meg forklare
det.
I 2014 ble jeg spurt om jeg ville undervise
på Matteson mens vi var på hjemmebesøk
fra misjonsarbeidet i Afrika. Det var første
gangen jeg var på Matteson over flere dager,
og jeg kan si at jeg var veldig imponert. Jeg
underviste i Åpenbaringen den gangen, og
satte veldig pris på deltagelsen og iveren som
elevene viste. Matteson-gjengen virket for
meg som en stor familie med mye å gjøre, både
avslappet og travel. Jeg har fortsatt kontakt
med noen av elevene fra den gangen. Da jeg
kom hjem, sa jeg til Magnhild at Matteson må
være en av de koseligste institusjonene jeg
har vært på. Vi ble enige om at det ville vært
fint å være der enda mer. Året etter ble jeg
også spurt, men da var vi i Afrika igjen, og fikk
det ikke til, men i vår fikk jeg på ny denne
gleden.
Matteson er så mye mer enn et klasserom,
og tiden jeg fikk med elevene og arbeiderne
mens vi luket og pratet om alt mulig,
løp intervaller i skogen, eller var på
Livsstilsklubben i Mysen, satte mer preg på
meg enn undervisningstimene. Jeg koste meg
veldig, rett og slett, og det var med tungt
hjerte at jeg sa adjø til dem etter tre gode
10

Vitenskapen bekrefter altså det bibelske
prinsippet (Apg 20:35). Ellen G. White
uttrykker det slik: ”Ekte lykke finnes i
uselvisk tjeneste for andre” (7T s.49)

dager. De takket for seg, og noen ga meg en
klem, men det var mye som skulle skje den
ettermiddagen, så de fleste satt opptatt og
bare så vidt vinket til meg da jeg dro.
Jeg gikk opp til bilen som jeg hadde parkert
ovenfor Granheim, og da jeg kjørte forbi
huset, fikk jeg en overraskelse jeg sent vil
glemme. Alle de som satt opptatt i stua da
jeg dro stod nå på terrassen og viftet med
flagg, vinket og ropte farvel til meg! Jeg var
så sjokkert og rørt at jeg fikk tårer i øynene!
For en perfekt slutt på et så fint besøk!
Mark Maricic er lege og har også vært
gjestelærer på Matteson
Jeg gleder meg til å undervise der igjen. Og nå
gleder jeg meg også til å dra derfra!
aktiv ungdom

Kanskje det var en grunnene til at de
kristne i Makedonia, på tross av egen
fattigdom, inntrengende ba om å få del i
den nåde å få være med i givertjenesten.
Du kan lese Paulus’ beskrivelse av deres
holdning i kapittel åtte av hans andre brev
til menigheten i Korint. Han oppmuntrer
leserne til å ta lærdom av søsknene i
Makedonia og trekker fram at de ga etter
evne, ja faktisk over evne. De ga så det
kjentes...
Nøkkelen til denne oppriktige givergleden
som overgikk all forventing, tror jeg vi

finner i vers 5:
”de ga seg selv,
først til Herren
og så til oss, ved
Guds vilje”. De
må ha opplevd
tryggheten som ligger i å overgi hele livet
til Gud, og som et resultat av det, kjent en
trang til og glede ved å gi av sine midler
til Saken.
Paulus appellerer til de kristne i Korint
om å følge makedonernes eksempel. De
hadde fra før vist sin interesse, så han
bare oppmuntrer dem til å fullføre deres
påbegynte gjerning, idet Titus skulle
komme til dem på sin innsamlingsreise.
Fra Granheimstiftelsen vil vi invitere
flere til å få del i gleden ved å gi. Mange
av dere har gitt én eller flere gaver til
Matteson Misjonsskole. I kampanjen,
24 makedonere, søkes 24 personer
som, inspirert av makedonerne, ønsker å
bli faste månedsgivere. Kampanjen varer
fra 1.-24. desember. Vil du også bli en
makedoner?

www.granheims.no/gi

Bankkonto: 1020.07.09654

*www.theguardian.com/science/2008/mar/21/medicalresearch.usa

Takk til alle som har bidratt til kampanjen
100% VANN! Sammen har vi kommet
nesten halvveis til målet! Det et stykke
igjen, så det er fortsatt mulighet til å
bidra og gjøre en forskjell. Les artikkelen
fra forrige Aktiv Ungdom, eller på
www.granheims.no/gi
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