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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). 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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Steinene eller vi?

«Når Guds folk ikke stiller opp, bruker Gud
Lions!» Dette var prestens kommentar, da
menighetene i en nabokommune ikke klarte å
stille med nok folk til den store
bibelutdelingskampanjen og den lokale
frivillighetsorganisasjonen tilbød seg å hjelpe
til. «Bibelen til alle» er en unik mulighet til å
spre Guds ord i hele Østfold i disse dager. Du
kan lese litt mer om det i dette bladet.
 
Jeg leste nylig i 1 Mosebok 20 om Abraham
som i feighet kalte sin kone Sara sin søster og
filisterkongen Abimelek som da ville ta henne
til kone. Imidlertid opplyste Gud Abimelek om
situasjonen og ettersom han var oppriktig ville
han levere Sara tilbake. Da så denne hedenske
kongen konfronterte Abraham med hans
uærlighet, bekjente han at han (feilaktig) hadde
trodd at det ikke fantes gudsfrykt i landet.
Derfor hadde altså han selv latt være å si
sannheten. Derfor hadde han unnlatt å benytte
anledningen til å være et vitne for Gud.
 
Opplever vi noen ganger at de som vi tror er
ugudelige viser seg å være mer rettferdige enn

oss? Gud arbeider i livene til «hedninger» for
deres frelse. Det er ikke vår sak å dømme dem,
for de er også verdifulle i Guds øyne og det
er han som kjenner hjertene. Dessuten kan de
også til tider vise seg å ha større integritet enn
oss.
 
Om vi ikke er lydhøre til hva Gud ønsker at
vi skal gjøre og være; om vi ikke overgir oss til
Jesus og velger ord og handlinger som
gjenspeiler hans karakter; om vi ikke stiller opp
for saken vi tror på – «om disse tier, så skal
steinene rope!» (Luk 19:40). Gud kan finne
andre veier. Han er ikke helt avhengig av oss.
Men det er jo så mye mer givende å få være
med! Å se mennesker velsignet, å kjenne hvor
spennende det er å spille på lag med himmelske
krefter, å oppleve den dype gleden ved å leve
et virkelig meningsfylt liv – la oss ikke gå glipp
av dette!
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KENNETHS TROMPET
Eksistensialismens far

Av Kenneth Jørgensen

Søren Kierkegaard har alltid fascinert meg.
Hans pinlige augustinske ærlighet, hans
kunnskap om den menneskelige psyke, hans
forakt for hykleri, hans komplette mangel på
respekt for sentimentalismens autoritet, hans
mestring av polemikkens teknikker, og hans
inderlige og dype respekt for Jesu liv og lære
er bare noen av hans fortreffeligheter.

I filosofiens 2500 års historie blir han kalt
eksistensialismens far. I Skandinavias intellektuelle
miljø er det knapt noen annen enn Søren
Kierkegaard som har maktet å hamle opp med
Hegel og de andre tyske spiritualistfilosofer.
En gjennomgang av verdens idéhistorie uten
Kierkegaard ville være en grov unnlatelsessynd.
Summa summarum, denne københavner er en
viktig røst i tankens universelle evolusjon.

Selvsagt er det noe usmakelig her og der hos
Kierkegaard som vi syvendedagsadventister
ikke helt kan svelge. Blant annet fant han aldri
den hårfine balansen mellom bibelske-
teologiske doktriner og et hellig liv i tjeneste
for Gud. Han var heller ikke opptatt av
forskjellen mellom katolsk og protestantisk
kristendom til tross for hans lutherske
presteutdannelse. Bibelens spektakulære
profetier ser også ut til å ha gått ham hus forbi.

Til tross for disse mangler ble Søren
Kierkegaard et mektig vitne i rekken av
kirkehistoriske profetiske røster. Blant
skandinaver, etter den store skuffelsen i

1844, ble han pioneren i forkynnelsen av den
andre engels budskap* i Johannes Åpenbaring,
kapittel 14. Og dette budskapet proklamerte
han med en intens tyngde og kraft som ligner
den vi finner hos Martin Luther. Det siste året
av sitt liv viet han seg helt og holdent til denne
oppgaven gjennom sine ufilosofiske skrifter.
Han døde på sin hellige post som et av de
største sannhetsvitner i kampen mellom godt
og ondt. Vi lyser fred over Søren Kierkegaards
minne.
 
*«Falt, falt, er Babylon den store, som har gitt alle
folkeslag å drikke av sitt horelivs vredes-vin» Åp
14,8 

Page size: 148 x 210mm    Bleed: 3mm PDF dimensions: 162.8 x 224.8mm

Layout #4804: Aktiv Ungdom -- Granheim Stiftelsen                Page 4/12                Generated:  2018-11-15  13:30:43 UTC



Bibelen til Alle - Alle har lys, men ikke alle har Bibel
Av René Havstein - Skoleleder, Matteson Misjonsskole

nummer 2 | 2018

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere
enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt
til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer
hjertets tanker og råd. (Hebr 4:12-14). 
Bibelen er boken som har forandret mitt, og
sikkert også ditt, liv! Evangeliet om Jesus som
vår beste venn og frelser er et levende budskap
med virkekraft som forandrer mennesker.
Holdninger, tanker, verdier og karaktertrekk,
ja alt dette er gjenstand for budskapets
gjennomtrengende påvirkning.

I disse dager skal det tilbys en bibel til alle
husstander i hele Østfold. Aksjonen går under
navnet «Bibelen til Alle Østfold». 80.000 bibler,
med skinnperm og pent pakket inn i plast, kom
med et skip fra Kina. 3.000 av disse biblene er
satt av til Eidsberg kommune hvor
Adventistkirken og Matteson Misjonsskole er
ansvarlig for utdelingen. I skrivende stund er
biblene fraktet til et lager like ved
gutteinternatet på Opsand, og det er det like
før utdelingen begynner. På lageret har vi

skrevet ut et kjempestort kart over Eidsberg
kommune. Det består av femten A3 sider
teipet sammen til et stort ark. Hvert enkelt
distrikt har en gul markør med et nummer på,
og vil være slagplanen vår for de neste to
ukene. Etter hvert som vi fullfører distrikter
vil vi krysse dem av på kartet. Tenk hvilken
effekt det vil kunne ha når alle hjem i
kommunen får en bibel! Vil ikke det kunne
gjøre misjonsmarken mer fruktbar?

Sammen med Bibelen vil det følge med en
brosjyre som forteller om oppfølgningsarran
gementer i kjølvannet av aksjonen.
Adventistkirken Mysen har planlagt en
møteserie om Bibelens troverdighet bare én
uke etter utdelingen, og brosjyrer inviterer
mennesker til dette. Pastor og evangelist
Daniel Pel vil holde tre møter og vi gleder oss
til å se fruktene av alt dette. Jeg vil oppmuntre
deg til å be for menneskene som kommer til
å motta en bibel, og at han må lede dem til
Jesus og hans menighet.

5

Sara Benito, Roger Barros, Darta Debnere og René Havstein med bibel til alle som vil ha.
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Er Gud virkelig kjærlighet?

6 aktiv ungdom

Av Jonathan Karlsson

Når jeg sier slaveri, hvilke tanker kommer
opp i ditt sinn da? Kanskje det nittende
århundres bomullsplantasjer i USA, eller
Stalins fangeleirer? Kidnappede mennesker
stablet inni trange transportmidler,
behandlet som dyr, alvorlig forslått, solgt
på auksjon, tvunget til å arbeide under de
mest forferdelige omstendigheter mens
de tjener deres frekke herrers luner og
lyster? Og med dette bildet liggende i
bakhodet er det noen skeptikere som er
raske til å peke på at Bibelen faktisk støtter
slaveri.
 
Er dette virkelig noe Bibelen forsvarer?
Absolutt ikke! Faktisk er det slik at Toraen
pålegger dødsstraff for den type
slavehandel beskrevet ovenfor (2. Mos.
21,16; 5. Mos. 24,7). Det Nye Testamentet
plasserer «slavehandlere» på listen over
synder som er i strid med evangeliet (1.
Tim. 1,10). Så nei, Bibelen godkjenner ikke 
slavehandel. Men hvem var det da som var
slaver i den israelittiske økonomi? Slavene
i det gamle Israel var enten folk som stod
i gjeld og som ikke kunne betale ned det
de skyldte (2. Kong. 4,1; Matt. 18,25), fattige
mennesker som ikke kunne forsørge seg
selv (3. Mos 25:39; Neh. 5,5), eller
kriminelle (2. Mos. 22:3; Josva 9,22-27).
 
I andre kulturer ble slavene behandlet på
en brutal måte og hadde i bunn og grunn
ingen rettigheter. De kunne bli lemlestet,
seksuelt misbrukt og alvorlig dømt uten
en appell. Livene deres var billige. Men i
Israel var en slaves liv omhyggelig
beskyttet av loven (2. Mos. 21,20). All

umenneskelig behandling og seksuell
misbruk var strengt forbudt (3. Mos. 25,43;
19,20; 5. Mos. 21,11-14). Hvis en eller
annen skade ble gjort mot en trell, måtte
eierne sette dem fri som kompensasjon
(2. Mos. 21,26-27). Hebraiske slaver kunne
bare tjene maksimalt i seks år (2. Mos.
21,2). De fikk til og med betalt halv lønn
for sin tjeneste, og de mottok en betydelig
bonus når tjenesten var avsluttet: «Hvis
din bror, en hebraisk mann eller en
hebraisk kvinne, blir solgt til deg og tjener
deg i seks år, da skal du la ham gå og være
fri det sjuende året. Når du sender ham
fra deg som en fri mann, skal du ikke sende
ham tomhendt bort. Du skal forsyne ham
rikelig med gaver fra småfeet ditt, fra
treskeplassen og vinpressen din. Av det
Herren din Gud velsigner deg med, skal
du gi ham. (...) Det skal ikke være hardt
for deg å sende ham bort som en fri mann,
for han har tjent deg for prisen av to
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Deltakere ved inspirasjonshelgen 12.-14. oktober, da Jonathan Karlsson var hovedtaler.
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leiekarer ved å tjene deg i seks år.» (5. Mos.
15,12-14.18. Se også 3. Mos. 25,39-40).
 
Ingen lover om bortrømte slaver er nevnt
fordi det så ut til at israelittiske
slaveholdere hadde det motsatte
problemet: «Men hvis det skjer at han sier
til deg: «Jeg vil ikke dra fra deg», fordi han
elsker deg og ditt hus, og fordi det er godt
for ham å være hos deg, ... Han skal være
din tjener for alltid. Med trellkvinnen skal
du gjøre det samme.» (5. Mos. 15,16-17).
Hvis slavene ble svært dårlig behandlet
eller misbrukt, kunne de aldri si at de
elsket sine herrer, og de var fri til å gå. I
Det Nye Testamentet bruker Paulus disse
humanistiske prinsippene i sine råd til
nyomvendte slaveholdere, og gir en appell
om at de skal behandle dem som brødre
(Ef. 6,9; Kol. 4:1; Filem 15-17). De ble

minnet på at i Kristus «er det verken slave
eller fri», alle er likeverdige i Hans øyne
(Gal 3,28).
 
Når vi tar alt dette i betraktning, kan man
lure på om dette sosiale systemet var mye
verre enn vårt eget velferdssystem hvor
innsatte, gjeldsslaver eller fattige lever av
skattepenger uten å ha mulighet til å bidra
til samfunnet og få en ny start i livet.
 
Åndelig sett er det også to måter å være
slave på. Enten er vi slaver under synd som
fører til død, eller under Kristus som fører
til rettferdighet og liv (Rom. 6,16-23). Vi
kan ikke velge vår tilstand, men vi kan velge
hvem som skal være vår herre. Og tro
meg, Kristi åk er gagnlig, og Hans byrde er
lett (Matt. 11,28). Det er i tjeneste for Ham
at vi finner vår sanne frihet (Joh. 8,36).
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Hva er det viktigste?
Av Kim Busl

Kim Busl har vært leder for Outpost Centers
International (OCI) i 10 år. For tiden er han leder
for OCI Afrika. Han har vært gift med Joyce i 35
år og de har to sønner og tre barnebarn. Familien
Busl var misjonærer i Afrika i 14 år, og det var der
barna vokste opp. De har arbeidet innen
supporting ministries verden over og har vært med
å etablere helsemisjonsarbeid mange steder. Han
kommer til å være taler ved Inspirasjonshelgen
våren 2019.

Distraksjonene i dagens verden er
overveldende mange. Globalt sett er disse
flere og mer tilgjengelige enn de har vært
tidligere i historiens løp. Vi mister fokuset - vi
blir forvirret. Distraksjoner vil til syvende og
sist påvirke vår livskvalitet, våre prioriteringer
og relasjoner. Det triste er at land verden rundt

erfarer hvordan det å sende tekstmeldinger
mens man kjører bil er mer hasardiøst enn
promillekjøring. Både i den materielle verden
og i den åndelige verden kan distraksjoner
være meget kostbare. Faktisk er de ofte fatale.
De fleste av oss, som et resultat av
førstehåndserfaringer, kan raskt fatte de
distraksjoner som finnes i den fysiske/
materielle verden vi er druknet i.

Men åndelige distraksjoner? Hva er det?
Erfarer jeg dem? Hvordan kjenner jeg dem
igjen? Alle disse spørsmålene er gode. La meg
bare si én ting som dere kan tenke på frem til
inspirasjonshelgen til våren 2019: Det

viktigste er å gjøre det viktigste til det

viktigste! Hva mener du det viktigste er? La
oss utforske hva dette betyr.
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 alumni - Livshistorien delt i to

Jonathan Telfer var elev ved Matteson
Misjonsskole 2005-2006 og arbeider nå for

ADRA Norge som programrådgiver.
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Av Jonathan Telfer

Hva betyr Matteson Misjonsskole for meg?
Det har jeg tenkt på mange ganger. Det ærligste
svaret jeg kommer på er…alt! Den tiden jeg
brukte på Matteson var med på å forme den
jeg er i dag. Egentlig er livet mitt delt i to
hoveddeler – før og etter Mattesonskolen. Det
var der jeg undersøkte for første gang den
barnetroen jeg hadde fått, og som jeg hadde
egentlig gått vekk ifra. Det var der jeg ble
omvendt.

På Mattesonskolen oppdaget jeg min identitet
som syvendedagsadventist, og hvilken
betydning denne bevegelsen har hatt, og skal
ha. Det er på grunn av denne prosessen, som
startet på Matteson, at jeg 12 år senere fortsatt
står grunnfestet i min tro. Veivalgene siden den
gangen har ikke alltid vært de beste, men jeg
har vært trygg på hvem jeg er, og hvem jeg
hører til – Jesus Kristus.
  
En av mine første opplevelser med Matteson
var da min bror og jeg skulle på et slags
orienteringsbesøk til skolen. Skolens grunnlegger,
Gunnar Gustavsen, tok oss ut på en tur for å
vise oss rundt. I løpet av turen stoppet han
opp, så nøye inn i øyene våre før han sa, «det
er bare to typer mennesker som kommer til
Matteson – de som ønsker seg hit, og de som
ikke har noe annet sted å være.» Jeg forsto
hva som lå implisitt i hans utsagn, for jeg hørte
til sistnevnte kategori.

Sommeren 2005 hadde jeg, sammen med min
mor og mine søsken, nylig ankommet Norge.
Vi var velkommen hos vår bestemor, men vi

kunne ikke bor der i det uendelige. Vi hadde i
realiteten ingen idé om hvor vi skulle gjøre av
oss – men det virket som Gud hadde en plan.
Nå som jeg ser tilbake er det vanskelig å skille
mellom Guds ledelse og min mors ledelse, men
jeg tror at de spilte på lag i dette tilfelle. For
det var min mor som anbefalte Matteson –
flere ganger, og mer tydelig jo nærmere høsten
kom.

Matteson har hatt en positiv innflytelse, ikke
bare i mitt liv, men også for mine to brødre,
min søster og min mor.  Vi har alle vært
gjennom skolen på en eller annen måte. Jeg er
så takknemlig at vi er søsken i Herren i tillegg
til å være søsken for øvrig, for det utfallet var
ingen selvfølge. Jeg var også heldig nok å treffe
min fremtidige kone på Matteson, en som jeg
fortsatt er uendelig glad i.
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Av Dan Millares
 - med andres ord

Noen ganger får man den følelsen av at man
er alene i den utfordrende oppgaven i å søke
Guds vilje. Har andre mennesker liknende
erfaringer og alvorlig påvirkning fra Skaperen?
Som kristne har vi alle behov for oppmuntring
og inspirasjon fra andre troende. Det er dette
jeg får fra Matteson Misjonsskole.
 
Jeg reiser dit regelmessig som lærer og
inspirator, og ofte forlater jeg stedet med en
sterk følelse av å være en veileder for elevene.
Det tar tid og mye energi å ta del i deres
timeplan, selv om det bare er for en kort
periode. Vanligvis deler jeg erfaring fra en rekke
år i samarbeid med Gud på bare noen få timer
med intens klasseromsundervisning der jeg
omhyggelig velger ut noen verdifulle lekser jeg
har lært om det å være effektiv i misjon. Fra
en slik beskrivelse vil noen kanskje
argumentere med at jeg gir mye til deres
misjon – og ja, jeg er veldig trett når jeg drar,
og jeg sover ganske godt noen dager etterpå.
Men i denne teksten vil jeg løfte frem hvor
stor pris jeg setter på å ta del i elevenes
hverdag. Jeg tror absolutt at den som får størst
utbytte av mitt besøk, er meg selv.
 
«Det er større velsignelse i å gi enn å få», heter
det i Apg. 20,35, og aldri opplever jeg sannheten
i det sitatet sterkere enn når jeg besøker
Matteson Misjonsskole. Dype og alvorlige
spørsmål, den genuine interesse for misjon,
vennskapsånden og familieatmosfæren mellom
lederskapet, elever og lokalmiljø er intet
mindre enn ren oppmuntring. Det gir meg
virkelig energi, og blir ofte brukt av Gud for å
overbevise meg selv om livsviktige avgjørelser.
 

Følelsen av å være alene i den store tjenesten
har sine grunner. Men hvis jeg noen gang
kommer i nærheten av tvilens rand om
hvorvidt Gud har sine trofaste tjenere i denne
verden vil en kort bønn til Gud om å minne
meg på mine erfaringer med Matteson
Misjonsskole føre meg til troens topp. Jeg er
overbevist om at Herren bruker all den energi,
tid og ressurser som investeres av elever,
lederskap og støttespillere i arbeidet for
sjelers frelse.
 
Jeg priser Gud, som har gitt meg dette
vitnesbyrdet om tro fra andre likesinnede
mennesker som kan dra meg nærmere Jesus!
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Kjennetegn på en "makedoner"
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Vil du være med på å gjøre denne skolen mulig?

GGlede  – 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?
 
www.granheims.no/gi              Gavekonto: 1020.07.09654              Vipps: #78973

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

MOST IMPORTANT
THING

THE
MAY 10-12, 2019  |  KIM BUSL

WHAT IS

?

www.matteson.no/siw-19

Page size: 148 x 210mm    Bleed: 3mm PDF dimensions: 162.8 x 224.8mm

Layout #4804: Aktiv Ungdom -- Granheim Stiftelsen                Page 12/12                Generated:  2018-11-15  13:30:43 UTC


