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E

t todimensjonalt bilde gir ikke en komplett
presentasjon av virkeligheten, men det
er nært nok til at vi får et rimelig troverdig
inntrykk av det som er avbildet. Både farger,
former og følelser kan formidles gjennom
bilder.

åpenbart ved erfaring for de troende: ”Kristus
i dere.” Det er vårt privilegium å gi slipp på
det i oss som begrenser oss, og gi plass til
Jesus, overgi vårt liv og våre valg til han som
har tegnet oss i begge sine hender og som
ønsker å prente sitt bilde i oss.

Jesus kom for å vise hvem Faderen er – ”Den
som har sett meg, har sett Faderen”. Som
kristne er vi kalt til å vise Kristus for verden,
men hvordan kan vi vise verden et bilde av
Jesus som ikke er misvisende? Jesus sier at
hans disipler skal gjøre større gjerninger enn
ham… Hvordan?

Identitet er som en motor for misjon. Når vi
forstår hvem vi er, vet vi også hva vi vil gjøre,
hva vi er til for å gjøre. Som enkeltpersoner
kan vi ved våre liv bringe Jesus nærmere
jorden. Sammen som menighet kan enda
flere fasetter av Kristi karakter komme til
syne. Som grener på vintreet, som lemmer
på legemet, som piksler i et bilde kan et
fellesskap av forente troende ved Guds
nåde gi, om ikke en fullstendig, så likevel en
troverdig og inntrykksfull fremstilling av
himmelens virkelighet.

”Han skal vokse, jeg skal avta.” Det handler
om en ganske spesiell identitet, en underlig
kombinasjon av oss og Ham. Paulus kaller
det et mysterium, en hemmelighet – som er

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)
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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Skolestart med 13 nye elever

Matteson-alumni med inspirasjon i Tyskland

av Ernst Zwiker

av Marianne Rygnestad

T

redje søndag i august er en spesiell dag
på Matteson Misjonsskole: Nye elever
dukker opp, fulle av forventning og nysgjerrighet i det de oppdager hvem og hvordan deres
medelever er, og dessuten arbeiderne, husene og rommene. Arbeiderne har forberedt
åpningsprogram og undervisning. Kjøkkenet
er på nytt fylt opp med mat og nødvendig utstyr. Matteson-velkomstsangen er innøvd for
å overraske de nye elevene.
Nye studentledere finner sin plass og sine
oppgaver.
Livsstilsklubb-administrasjonen
integreres og vi opplever at vi på sett og vis

ikke bare er en skolefamilie, men også en
større familie som inkluderer menigheten og
folk i lokalmiljøet.
Skoleåret er i gang. Læringsmuligheter
kommer i rask rekkefølge for oss alle, gjennom
aktiviteter, studier, mellommenneskelig
samspill og Guds veiledning.
Vi er velsignet og opplever at Gud er god.
Han har sendt oss en fin gruppe nye elever,
nye misjonærer som ønsker å gi sitt liv til
Ham og lære mer om Hans endetidsstrategi.

Mattesonfamilien høsten 2015:
1. rad, elever: Julian Jaritz, Darta Debnere, Angelika Schierl, Julia Kudzia, Joel Kuter, René Havstein.
2. rad, elever: Janica Pajunen, Sharon Strimbu, Jan Schwartz, Gabriella Hansen, Natanael Dekkerhus,
Sara Hernehult, Jakob Weigl.
3. rad, Mattesonstab, inkl. studentledere: Ernst og Terri Zwiker, Rebekka Wallner, Adam Hazel,
Tiina Keronen, Felix Schwarz.
4. rad, Livsstilsklubben og Granheimstiftelsen: Marianne Rygnestad, Simon Karlsson, Jeremy
Zwiker, Linndis Rasmussen, Mauritz Elofsson, Henrik Norlin (bor i Arvika)
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«M

er enn sminke - hva er virkelig verdt
å leve for?» var temaet for inspirasjonshelgen som en gruppe Matteson-alumni
arrangerte denne sommeren. Ideen vokste
fram på ASI, hvor elevene fra 2013/2014 hadde sin første gjenforening etter året på Matteson. Gleden over å se hverandre igjen, og
ønsket om å organisere en inspirasjonshelg
sammen utviklet seg i løpet av halvåret, og
førte til handling. I begynnelsen av august ble
resultatene av planleggingen og drømmen til
virkelighet.
Åtte av tretten alumni kom til Müllheim i
Tyskland, Christian Brauns hjemplass, hvor
helgen skulle finne sted. I løpet av helgen
holdt elevene ulike andakter, taler og
workshops.Vitnesbyrd var en viktig del av det
første møtet sabbats morgen, hvor ønsket
var å belyse hvordan Gud er en virkelig Gud
som er til stede i livene våre. Siden ble det
presentert ulike tanker rundt Guds store
offer, aksept, lengsel etter oss og forvandlende

nåde, før det siste møtet satt et fint punktum
med fokus på Jesu andre komme, og hvordan
det Gud har å tilby virkelig er verdt å leve for.
Vi fikk også tid til å bli kjent med deltagerne,
gå på tur i de frodige vingårdene med utsikt
ut i horisonten, og ta del i outreach sabbats
ettermiddag, hvor vi enten kunne synge for
pasientene på et lokalt sykehus, eller gå med
spørreundersøkelse.
Det var et gledelig gjensyn blant de tidligere
mattesonelevene, og gleden over å gjøre
misjon sammen igjen var stor. Det var også en
velsignelse at de lokale menighetsmedlemmene
støttet og hjalp til på ulike måter under helgen.
Flere av deltakerne ga tilbakemelding om at
de satte pris på programmet og møtene spesielt å høre personlige erfaringer og å se
gruppen sammen. Ønsket blant de tidligere
elevene om å kunne gjøre noe lignende igjen
ble sterkt uttrykt. Om Gud vil, og ting legger
seg til rette, så blir ikke dette siste gang.

Kommende år fyller Matteson Misjonsskole 30 år og samtidig er det 25 år siden
Granheimstiftelsen ble opprettet for å støtte skolen. Dette planlegges markert på flere
måter og Matteson inviterer i denne sammenhengen til
JUBILEUMSPÅSKETREFF 2016
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Verdensperspektiv
av Jeremy Zwiker

V

i har akkurat kommet hjem fra en
inspirerende IMPACT misjonstur i
Stavanger og Sandnes. Tema for misjonsturen
var “Kom, la oss bygge!”, inspirert av Nehemjas
bok. Denne boken ble egentlig skrevet kun på
grunn av en rapport som ble gitt av Hananja
til Nehemja i begynnelsen av første kapittel.
Dette var ingen vakker rapport, for den
inneholdt den smertefulle sannheten om
Guds folks tilstand. Dette motiverte Nehemja
kraftig og han bestemte seg for å faste og be
og gjøre noe med saken.

siden av saken. Rapporten er ikke utelukkende
vakker.

I sommer hadde noen få av oss fra
Matteson privilegiet å være delegert til
generalkonferensen 2015 i San Antonio. Vi
lærte der at menigheten vår nå er verdens
femte største menighet! I 1955 var vi én
million adventister. Til sammenligning er
situasjonen nå at vi døper mer enn én million
per år! Men dette er dessverre bare den ene

Et annet fenomen som vi må være klar over er
at det de siste femti årene har blitt en enorm
forskjell mellom det globale nord (USA,
Canada, Europa, Nord-Asia inkl. Russland og
Australia) og det globale sør (Mellom- og
Sør-Amerika, Afrika, Sør-Asia, inkludert Kina
og India). Mens ”nord” i 1960 stod for 69% av
menighetsveksten, døper vi i dag kun 3% av

Det er vel og bra at vi er den femte største
kirken i verden, men vi utgjør kun 0.008% av
den kristne verden. Det er fint at vi døper
mer enn én million i året, men i samme
tidsrom øker antall verdensborgere med 88
millioner. For hver 10. person som kommer
inn i menigheten, forsvinner 6 personer ut
bakdøra. ”Hull-i-bøtta-syndromet” kalte
generalkonferenssekretæren det.

3%
97%

2014

Den europeiske
europeiske post-kristne triangel
Det
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de nye medlemmene. Dette er alarmerende!
Kun 3% fra hele dette store feltet!
Du er sikkert kjent med 10/40 vinduet. Det
beskriver det geografiske området som ligger
10 grader nord og 40 grader sør for ekvator,
der over halvparten av verdens befolkning
bor. Dette er et veldig viktig arbeidsområde
og mye trengs å bli gjort der. Samtidig bør vi
være klar over at våre europeiske divisjoner
ligger helt på bunnen blant alle divisjonene når
det gjelder dåp og er en enorm misjonsmark.
Kun 1/6 av de 3% i ”nord”, altså så lite som
0,48% av den globale høsten foregår i Europa
(TED og EUD). På et strategisk fokus-møte
i London i vår ble vårt område kalt ”Det
europeiske post-kristne triangel”
Du bor i verdens mest utfordrende område!
Men jeg ønsker å gi deg håp! Mange bibelske
eksempler viser at Gud kan ”gi seier, enten
vi er mange eller få” (1 Sam 14,6). Tenk på
historien om Gideon som kjemper mot en
hær som ikke kunne telles, som beskrives i
antall som sandkorn på stranden (Dom 7,12).
Likevel valgte Gud å la dem vinne med usle
nummer 2 | 2015

300 mann.
For Gud er ikke antall så viktig som
holdning. Viktigere enn å være begavet er å
være tilgjengelig. ”Når Gud velger menn og
kvinner til sin tjeneste, spør han ikke om de
eier jordisk rikdom, lærdom eller veltalenhet.
Han spør: Er de så ydmyke at jeg kan lære
dem min vei? Kan jeg legge mine ord i deres
munn? Vil de representere meg?” (Helse og
livsglede, s. 27).
I generalkonferensens strategiske plan listes
en rekke delmål opp, hvorav et er at hver
menighet i samarbeid med sitt distrikt skal
utvikle en plan for å nå sitt lokalsamfunn med
Kristi metode. Alle har vi en oppgave i vår
lokale menighet, i vårt nabolag.
Du kan utgjøre en forskjell. Gud leter etter
deg. “For Herrens øyne farer over hele
jorden, så han kan styrke dem som helhjertet
holder seg til ham.” (2 Krøn 16,9). “Det er
ingen grense for brukbarheten hos den…
som gir rom for Den Hellige Ånd” (Slektenes
Håp s. 178). Ønsker du å gjøre deg tilgjengelig
for Gud?
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IMPACT Stavanger/Sandnes var ikke bra…

alumni – hva så?

av Joakim Hjortland
Ja, du leste rett. La meg forklare hva jeg mener… Tittelen er i tråd med og inspirert av pastor
Damiano Tallinis uttalelse om IMPACT på video-dokumentaren om turen: ”IMPACT 2015 var
ikke bra – det var supert!” Det må jeg på mange måter si meg enig i.
Det var supert…
…å kunne nyte vårt lands skjønne natur på sitt beste.
…å se nye (og gamle) IMPACT-deltakere stortrives.
…å høre deltakeres personlige vitnesbyrd. (Jeg var ikke den eneste som ble rørt til tårer!)
…at så mange som 187 personer kom på Helse Expo, minst 16 på de
offentlige foredragene og 18 til konserten.
…å se hvordan mange gjester virkelig satte pris på det.
…å møte én jeg kjenner fra tiden som bibelarbeider i Hammerfest.
…å se hvordan mange viste interesse for møteserien Daniel Pel skal holde der i september.
…å se hvordan én av dem vi traff gjennom vårt arbeid allerede begynte å gå i
adventistkirken.
…å se alle lokale menighetsmedlemmer som støttet og hjalp til med misjonsarbeidet, og at
det er så mange lokale menighetsaktiviteter vi kunne få folk å skrive seg opp på.
…å se hvordan vi kanskje i større grad enn tidligere
kunne følge Kristi metode og være en del av et mer
langsiktig, bærekraftig misjonsarbeid.
…og ikke minst at 67 av dem vi traff ga oss
kontaktinformasjonen sin!
Kort sagt: ”IMPACT 2015 var ikke bra – det var
supert!”
Det som gjør det enda bedre er vissheten om at Guds
ord ikke vil vende tomt tilbake (Jes 55:10-11), at vi
skal høste i sin tid så sant vi ikke går trett (Gal 6:9) og
at dette bare er begynnelsen. Det er bare begynnelsen
på hva Gud vil gjøre i Norge, gjennom IMPACT og
gjennom oss.
Nå, hvis jeg hadde sammenlignet disse to ukene med
Apostlenes gjerninger og hva Gud kommer gjøre når
senregnet er her for fullt, så hadde jeg ikke brukt et
så sterkt ord som supert. Men uten tvil, det Gud har
i vente for oss i den tiden blir virkelig SUPERT! Jeg
gleder meg til å være med på det! Gjør du?
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av Lars Zenas (Danmark), mattesonelev 2010-2011, arbeider 2011-2012.
Matteson har hatt stor innflytelse på mitt liv.
Jeg lærte om meningen med livet og den glede
og fred som kan oppnås ved å sette Gud som
nummer én. Jeg forsto at mennesket ikke er et
oppdelt vesen, men at alle sider er forbundet
og må være i balanse for å kunne leve et sunt
og godt liv. På Matteson møtte jeg Gud på
måter jeg ikke visste var mulig. Han lærte
meg om sine planer og hva han ønsket jeg
skulle gjøre fremover - for min skyld. Det var
der Gud ble en personlig og kjærlig far for
meg, og ikke bare en man kaller Gud.
Etter min tid på skolen valgte jeg å fortsette
med misjonsarbeid, men på en annen måte.
Jeg bestemte meg for å ta utfordringen
på egne ben denne gangen, og meldte meg
som frivillig arbeider på en misjonsskole i
Bolivia i Sør-Amerika. Det bød på mange
nye erfaringer, siden man i Bolivia ikke har så
faste arbeidsrammer som vi er vant til her i
Skandinavia.

Mens jeg var der fikk jeg også mulighet til
å gi bilene service og sjekke bremsene. Jeg
liker å bruke tid og det jeg lærer i mine
studier på Matteson og dermed bidra litt til
misjonsarbeidet der.
Jeg må bare si takk til Matteson Misjonsskole
for investeringen dere har gjort i min fremtid
og energien som ble brukt på meg, og jeg
håper at jeg en dag vil kunne gjøre det samme
mot andre som har behov eller er åpne for
det. Til sist vil jeg gjerne si takk til alle lesere
av Aktiv Ungdom for det dere gjør for og gir
til Matteson Misjonsskole.

Under oppholdet i Bolivia følte jeg et kall
til å ta en praktisk utdannelse, så nå er jeg
i gang med å utdanne meg til bilmekaniker i
Hjørring, Danmark.

IMPACT på Prekestolen

aktiv ungdom

I sommer skulle jeg i bryllup i Nord-Sverige
og tenke at når jeg først var kommet nordpå,
så burde jeg også se hvordan det gikk på
Matteson Misjonsskole. Det var selvfølgelig
ikke det samme som før, fordi klassen manglet,
men den samme ånden var der. Det er en av
de ting jeg setter stor pris på ved skolen. Man
kan merke at Gud er der.
nummer 2 | 2015
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Kjerneverdi: Adventistidentitet
av Linndis Rasmussen

- med andres ord
engler på jord har hjulpet meg, gjennom deres
imøtekommenhet, å endre mitt liv fysisk og
mentalt, slik at også jeg har fått en smak av
Guds evige paradis.

Adventistidentitet - å bygge et bibelsk
grunnlag for livet.
I tro, holdning og livsstil søker vi å representere
Kristus og hans menighet på en tiltalende
måte. Vi ønsker å invitere alle til å oppleve
privilegiet det er å være en del av dette
fellesskapet og til å gripe misjonskallet.

For å avslutte min takknemlighetshilsen,
vil jeg fortelle om en gang jeg hadde med
meg min tenåringsniese til et av de mange
arrangementene som blir avholdt. Hun
oppsummerte det hele så enkelt og vakkert,
ved å utbryte: ”Dette er jo fantastisk! Når
disse menneskene ikke prater og ler sammen,
går de heller rundt og smiler hele tiden, ser
meg og ønsker meg velkommen. Jeg ønsker
hele verden hadde sånne venner!”

Hva betyr identitet og hva bestemmer vår
identitet? Identitet er den man er. Det kan
også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning.
Ordet kommer fra det latinske ordet idem,
som betyr ”den samme”. Man kan være ”den
samme” på to måter. På den ene siden kan vi
være den samme som oss selv, ha personlig
identitet. På den andre siden kan vi ha en
gruppeidentitet - være ”den samme som”
andre, altså identifisere oss med andre.

av Ingrid Torgrimsen

Guds engler på jord
Blant kornåkre og småhus ligger skolen
litt tilbaketrukket fra veien i det landlige
Eidsberg. Det eneste som avslører at huset
rommer noe annet enn en vanlig familie, er
to beskjedne skilt ved veien som forteller
at her holder Matteson Misjonsskole og
Granheimstiftelsen til, og økologisk jord er
mulig å få kjøpt.
Skulle du allikevel finne på å besøke skolen,
vil du bli overrasket av all aktiviteten som
foregår i hage, på loft og i kjeller, og i husets
hjerte; kjøkken og oppholdsrom. Som i en
maurtue gjør flittige arbeidere sine oppgaver
med glede og takknemlighet blant putrende
kjeler og salmesang, innhyllet i en atmosfære
som gir deg glede i hjertet og fred i sinnet.

”Å finne seg selv” kan være en krevende fase
som gjerne finner sted i ungdomstiden og
handler om å danne et selvbilde man føler
man kan akseptere og leve opp til, og så
etablere en livsstil som svarer til dette bildet.
Å finne sin identitet kan nok for mange være
en lengre prosess ettersom det å være ”den
samme som seg selv” må være når verdier

”Hjerterom” er ordet som kommer for meg.
Her møter du unge og voksne mennesker med
forskjellige tungemål fra ulike verdenshjørner,
man nyter sunn og god mat, får dele Guds
ord, livets gleder og bekymringer i en vennlig
og omsorgsfull atmosfære. En oase av
nestekjærlighet satt i praksis.

etableres og harmoni råder mellom tanke,
ord og handlinger.
Har Gud og menighet noe å gjøre med vår
identitetsforståelse? Hvor mye er troen en
del av oss? Menigheten er et felleskap, men
vår identitet som syvendedags adventister må
være mer enn gruppeidentitet. Det handler
om hvem vi i bunn og grunn er. Når vi kaller
oss kristne lar vi Jesu navn beskrive oss fordi
vi i vårt hjerte tror på det Han er og står
for. I sin dype interesse for oss gir Gud oss
ikke bare et kallenavn, han gir oss identitet.
”Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss:
Vi får kalles Guds barn, og vi er det.” (1. Joh
3,1)
På Matteson Misjonsskole legges det til
rette for at hver enkelt skal kunne bli bedre
kjent med både seg selv og Gud og identitet
utvikles og styrkes i det man får et klarere
bilde av Hans plan og sin egen plass i denne.
Takk for at du vil være med å støtte dette
identitetsbyggende arbeidet.
Bankkonto: 1020.07.09654

Men hvor kommer all denne uendelige
kjærligheten fra? For meg er disse gode
menneskene en legemliggjøring av alle
moralske dyder, der Jesu ord: Tro, Håp og
Kjærlighet står i forstavnen, og der Høflighet,
Takknemlighet, Måtehold, Tålmodighet og
Flittighet følger selvfølgelig med. Disse Guds
Ingrid er medlem av Livsstilsklubben Mysen
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Returadresse:

Granheimstiftelsen
Postboks 243 | 1851 Mysen
Norway

CONVENTION 2015
Experience

His Power
... in the
time of the
latter rain

Martin Kim

Dr. Paul Ratsara

Pastor in the Washington
Conference

Southern Africa
Indian-Ocean Division
President

December 29, 2015 – January 2, 2016
Tyrifjord Videregående Skole, Norway

R EG I ST E R T O D A Y A T :
www.ASIscandinavia.org

“You shall receive power when the Holy Spirit
has come upon you.” Acts 1:8.
This is God’s promise to you! Join us in
Experience His Power through…
- powerful preaching

- earnest prayer

- relevant workshops

- ministry networking

- inspiring testimonies

- engaging small groups

- Christ-centered fellowship

- and more!

