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Församlingen Arken   

1986 startades Församlingen Arken 
Bibelcenter med en liten grupp som 
till sin början hade sina offentliga 
möten i Lillsjöskolans matsal i 
Kungsängen. Arken är en lokal, 
kristen, karismatisk församling som 
bedrivs i föreningsform. Idag äger 
Arken en byggnad på cirka 9000 m2 

i tre våningar plus en större kontors-
byggnad på Brunna industriområde. 
I huvudlokalen firar församlingen sina 
gudstjänster och där pågår det utbild-
ning och själavård dagligen. I Arken 
har många olika andliga väckelse-
vågor fått utrymme, där förnyelse från 
många olika håll i världen fått beröra 

och välsigna besökarna. Arken vill 
samtidigt vara en behållare med klar 
och tydlig vision. Välsignelserna ska 
kunna behållas. Arken är en plats dit 
människor får komma för att möta 
Gud till helande och upprättelse, 
men också för att utrustas och kunna 
sändas ut för att hjälpa andra. Sjö-

Historik

Arkens vision:
”De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka  
och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet” Hes  34:4, 16

Arkens grundare och pastorer 
Linda och Gunnar Bergling. 
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Produkter från Arkens förlag
Arken ger ut böcker om helande och upprättelse.

 Beställ på www.arken.org

Pastor Lindas resetjänst
Pastor Linda har haft en heltidstjänst 
för Gud i över 40 år. Hon reser över 
hela Sverige, Norden och ut över 
världen för att predika om Jesus som 
helaren och upprättaren. Hon flödar 
i kunskapens ord och helandesmör-
jelse. Hon predikar i olika samman-
hang oavsett samfund. På vissa resor 
följer team från Arken med. Om du 
vill att Pastor Linda ska komma till 
ditt sammanhang kan du kontakta 
Helena Spring på 08-588 840 00, 
helena.spring@arken.org

Arkens TV-arbete 
Arken startade tidigt med TV-
arbete. Varje vecka spelas det in pro-
gram i studion och möten sänds live 
över ArkenPlay. Typer av program 
som spelas in är Predikningar från 
konferenser, Samtalsprogram om 
aktuella ämnen, Helandeprogram 
med Pastor Linda och Vittnesbörds-
program. Se dem på ArkenPlay. 
Församlingens söndags gudstjänst 
sänds live på www.arken.org liksom 
de flesta konferenser. 

Kalender
Varje vecka händer det mycket 
på Arken. Här ser du ett vecko-
schema över fasta händelser. 

Måndag Församlingsbön 
första måndagen i månaden. 
Tisdag  14.00  Helandemöte
Onsdag  19.00  Kvällsmöte
Torsdag 14.00  Helandemöte
Fredag  19.30  Club Identity
Söndag  10.30  Gudstjänst

Mycket mer händer. 
Se www.arken.org

Arkens växel öppen 
varje dag 8.30-12.30

08-588 840 00 
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hamra gård är Församlingen Arkens 
församlingsgård. Den används för 
samlingar av olika slag  och för olika 
grupper med  uppbyggelse, helande-
dagar, utbildning och gemenskaps-
samlingar. Den kommer helt utbyggd 
också vara till uthyrning för mindre 
församlingar och kristna grupper. 
Församlingen har cirka 500 medlem-
mar och 45 anställda samt ett 100-tal 
frivilliga medarbetare.
– Jag vill att ännu fler människor ska 
förstå hur god Gud är, och hur deras 
liv verkligen kan få en mening och 
ett mål. Jag önskar att Gud ska kunna 
använda mig, pastor Linda och våra 
medarbetare i den processen så att 

Hemgrupper
Varje vecka träffas församlingens 
medlemmar i mindre grupper i 
hemmen för gemenskap och bön. 

Konferenser och seminarium
Under året kommer talare från 
världens alla hörn och förkunnar. 
De talar utifrån teman som går hand 
i hand med visionen. Två gånger om 
året har vi också konferensen Jesus 
helar och upprättar där Gunnar 
och Linda Bergling är talare. På 
sommaren kan du komma på den 
veckolånga Mirakelkonferensen som 
vänder sig till hela familjen. 
 
Barnkyrkan
Varje söndag är barnkyrkan öppen. 
Barnen får en egen gudstjänst på sin 
nivå med lovsång och undervisning. 
Det finns olika grupper beroende på 
ålder. 

Ungdomsmöten
Arkens ungdomsgård heter Club 
Identity. Där är det ungdomsmöte 
med lovsång, predikan och förbön, 
ungdomscafé, livemusik på lilla 
scenen med mycket härlig gemen-
skap. Årets största  arrangemang för 
ungdomar är påskens stora nordiska 
ungdomskonferens, Identity. 

Arken kan vara ett andligt hem för 
många och ett förnyelsecenter för hela 
kristenheten, säger Pastor Gunnar

Äntligen Söndag!
Varje söndag 10.30 möts vi till 
gudstjänst för att hämta styrka och få 
uppbyggelse inför veckan. Gudstjäns-
ten är den viktigaste delen i försam-
lingen.  För att kunna gensvara till 
Herrens uppdrag och vision behöver 
vi fästa blicken på Jesus och uppfyl-
las av Hans kärlek till oss. Mötena 
präglas av innerlighet och allvar, 
samtidigt finns en glädje och frihet. 
Betjäning och lovsång sker i den 
helige Andes kraft. Sänds live.

Visionen i fyra punkter
Visionen kan sammanfattas i 
fyra punkter: 
•	Att sprida evangelium om 
 frälsning för hela människan i  
 Jesus Kristus 
•	Att verka i kärlek och barmhärtighet 
•	Att nå såväl folken som den 
 enskilda individen 
•	Att särskilt tänka på de svaga, fattiga  
 och nödlidande människorna

En dubbel ström
Arken strävar efter en dubbel ström 

•	där mission/evangelisation och  
 helandetjänsten möts. 

•	där Ordet och Anden förenas med  
 kärleksrelationen till Jesus 

•	där barmhärtighet till människor  
 kombineras med ett radikalt och  
 expanderande arbete. 

”Överallt där den dubbla 
strömmen kommer upplivas 
alla levande varelser...” 
Hes 47:9

Församlingsbyggnaden

Förbön i söndagsmöte.
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Arkens hemsida www.arken.org

Steg 1: Den nya skapelsen, Steg 2: Guds 
kärlek, Steg 3: Biblisk själavård, Steg 4: 
Helande för kropp och själ, Steg 5: Upp-
rättelseprocessen, Steg 6: Bearbetnings-
samtal, Steg 7: Tillämpning av Ordet

Finsk linje
Det finns en finsk linje genom vilken du 
får undervisningen tolkad till finska.

Lovsångstillvalet 
”Strömmar av liv”
På bibelskolan har du möjlighet 
att tränas i din kallelse inom 
sång och musik genom lovsångs-
tillvalet Strömmar av liv. Åsa 
Dahlberg och Christina Tärnroth 
är ansvariga.

Församlingen Arken   

Min tro blev levande. 
Tidigare var jag rädd 
för människor. Jag iso-
lerade mig och gömde 
mig framför datorn. 

På bibelskolan fick jag en erfarenhet av 
att Guds fullkomliga kärlek driver ut all 
rädsla. Jag växte i min tillit till Gud och 
såg att han kan och vill använda mig 
Idag betjänar jag människor helt utan 
fruktan.

Samuel Hozjan

Hilda Jamili
Jag har alltid varit en 
känslomänniska och 
låtit känslorna styra, 
men på upprättelse-
programmet stillade 
Gud alla känslostormar och helade min 
självbild. Kreativiteten har börjat spira 
igen. Gud plockade ihop varje liten 
skärva av mig och gjorde mitt hjärta 
helt. Jag är ingen grå sparv längre utan 
en färgglad fladdrande papegoja. 

Mission

Webbshop

Ge en gåva

Mötestider

Arkenplay

Bloggar

Predikan i repris

Om församlingen

Bibelskola

Nyheter

Event

Helandecenter
med Helandedagar

Församlingen Arken   

Bibelskolan Jesus helar och upprättar 
är en plats för eget helande, men 
också för utrustning till tjänst. Ett stort 
lärarteam undervisar i bibelskolan. 
Du kan välja mellan Träningslinjen 
(1-3 år) eller det separata Upprättelse-
programmet (1 år). 

Träningslinjen 
Bibelskolan har en träningslinje för 
dig som vill utrustas till tjänst och 
ledarskap. Du får både teori och 
praktik. Linjen är till för dig som:
•	vill få en grund i Bibelordet och  
 samtidigt utrustas till att betjäna  
 andra.
•	har omsorg om människor starkt  
 på ditt hjärta.
•	vill lära dig att flöda i den helige  
 Andes nådegåvor.

Bibelskolan Jesus helar och upprättar
•	vill få del av övernaturlig själavård.
•	vill starta ett helandearbete i din  
 egen församling.  
Du ges också möjlighet att ta emot 
ditt eget helande och fördjupa din 
kärleksrelation med Jesus. Du väljer 
att gå ett, två eller tre år. 

Upprättelseprogrammet
Upprättelseprogram är ett år av eget 
helande. Du sitter ett år vid Jesu 
fötter och tar emot helande och 
upprättelse. Du får möta Jesus på ett 
personligt sätt, beröras av honom, 
förvandlas av hans närvaro och bli så 
trygg i hans kärlek att du också hittar 
tillbaka till din unika personlighet, 
dina gåvor och hans vilja för ditt liv. 
Programmet sker enligt 7-stegsmo-
dellen. (Se nedan)

PLUS-program 
Utöver det som upprättelseprogram-
met erbjuder får du genom plus-
programmet mer personliga samtal 
och samlingar i mindre grupp. Varje 
vecka får du mentorssamtal med en 
mentor i upprättelseprogrammet. I 
dessa samtal får du möjlighet att ta 
upp det som du önskar tala om. Varje 
vecka har du även stöd- eller bearbet-
ningssamtal. Dessa samtal är struktu-
rerade så att du får stöd och hjälp att 
praktiskt tillämpa 7-stegsmodellen i 
ditt eget liv.

7 –stegsmodellen 
Man kan beskriva året på upprättel-
seprogrammet med hjälp av 7-stegs-
modellen, där varje steg har en tydlig 
praktisk tillämpning. Stegen är: t
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Missionsarbete och hjälparbete pågår 
genom att bygga center, skolor och 
kliniker. Arken stöttar cirka 2000 
barn i 26 olika missionsprojekt, 
genom sponsringsprogram av olika 
slag. Målet är att ge praktisk hjälp, 
men framför allt vill vi förmedla 
evangelium om Jesus

Det startade i Asien 
Byggandet av ett pojkhem i Indien 
1988 var Arkens första missions-
projekt. Idag har Arken fyra sam-
arbetspartners och åtta pågående 
missionsprojekt i Indien. Just nu 
bygger vi ett center för stöd och 
utveckling i Kolkata i syfte att ge 
fattiga flickor en bättre framtid. 
På Filippinerna ges bl a utbildning 
och hälsovård till barn i slummen. 
Fadderbarnsprogram har utvecklats 
för föräldralösa, funktionshindrade 

barn och gatubarn i Indien, Kambodja, 
Mongoliet och Nepal.

Och fortsatte i Afrika
Arken har arbetat i Afrika sedan 
början på 1990-talet då fadderbarns-
program startades för att bl a ge skolut-
bildning och hälsovård till föräldralösa 
barn i Uganda. Arken har gett bistånd 
i samband med översvämningar i 
Mocambique, drivit byprojekt med 
Sida-stöd då brunnar borrades och 
skola och förlossningsklinik byggdes. 
Barncenter har byggts i Rwanda och en 
yrkesskola startades 2004. Unga vuxna 
integreras i samhället, får anställning 
eller startar egen verksamhet.

Centralamerika och Nordamerika
I Guatemala ger Arken stöd genom 
fadderbarnssponsring till HIV-smit-
tade barn och gatubarn i Guatemala 

city och skolutbildning till barn i 
djungelområdet Peten. I Nordame-
rika bedrivs arbete bland chippawa 
(ojibwe)-indianer.

Ryssland och Vitryssland
Genom gruppsponsring får gatubarn 
i S:t Petersburg möjlighet att komma 
på sommarläger och rekreation. 
Sedan 1993 har Arken samarbetat 
med organisationen BelApDiMi i 
Vitryssland och gett stöd till familjer 
med funktionshindrade barn. Arken 
har en dotterförsamling i Minsk som 
genom sitt arbete betjänar människor 
med helande och upprättelse.

Internationella helandetjänsten
Församlingen Arken vill, i enlighet 
med visionen från Hesekiel 34:16 nå 
människor både nationellt och inter-
nationellt med frälsning, helande, 
befrielse och upprättelse genom Jesus 
Kristus. Under flera år har Arken i 
samarbete med internationella part-
ners anordnat pastors- och ledar-
konferenser i många olika länder. 
Undervisningsteam och volontärer 
sänds ut för att på ett praktiskt sätt 
träna inhemska ledare som i sin tur 
ska kunna undervisa och betjäna i 
helandetjänst. Internationella samar-
betspartners inbjuds till kurser och 
konferenser på Arken. Med flera av 
våra partners går vi in i ett djupare 
samarbete där vi förmedlar helan-
detjänsten genom undervisnings-
seminarier, helandekonferenser och 
träning av förebedjare. 

Missionsarbetet
Flickorna i Kolkata och Linda Bergling.

Helandekonferens i Nepal. 

Församlingen Arken   

Arken bedriver förskola och skola. 
Båda genomsyras av Arkens vision 
från Hesekiel 34. 

Förskolan Växthuset 
För dig som önskar låta ditt barn gå på 
en förskola med kristen profil, är Växt-
huset en fantastisk möjlighet. Växthuset 
ligger centralt placerad vid Tibble Torg i 
Kungsängen med närhet till skog, strand 
och sjö. Växthuset är för barn i åldern 
1-5 år, med fyra olika avdelningar.

Nu startar vi ett hem för vård och 
boende på kristen grund som det 
länge funnits ett behov av. Sjöhamra 
HVB-hem finns i en del av byggnaden 
på Sjöhamra gård, utanför Åkersberga. 
Gården ligger naturskönt nära skog 
med sjötomt och egen brygga. För-
utom boende och träning av vardag-
liga färdigheter får varje boende ett 
individuellt behandlings-program. 
HVB-hemmet har fått Socialstyrelsens 
godkännande. 

Verksamhetens mål och innehåll: 
Verksamheten erbjuder dygnet runt 
vård för personer med psykiatriska 

Skolan Kungsskolan  
För dig som önskar ge dina barn 
en skolgång på kristna värdegrun-
der är Kungsskolan ett bra alter-
nativ. Kungsskolan är en kristen 
friskola med kristen profil med 
Församlingen Arken Bibelcenter, 
Kungsängen som huvudman och är 
godkänd av Skolverket sedan 1995. 
Det är en F-5-skola. Skolan och för-
skolan följer svenska läroplanerna. 

Arkens skola och förskola

Hälsolövet AB
- Sjöhamra HVB 

och/eller neuropsykiatriska diagnoser. 
Sjöhamra HVB-hem är för dig som:
*  är mellan 18 och 65 år 
*  lider av psykiska eller neuro-
 psykiatriska problem som i stor  
 utsträckning påverkar det dagliga  
 livet 
*  behöver rehabilitering för att  
 kunna bo självständigt eller   
 komma ut i arbetslivet 
*  vill ha behandling som står i   
 överenskommelse med din  kristna  
 övertygelse
Du kan bli månadsgivare. Sjöhamra 
bankgiro 372-3608   

Vi har arbetat fram 
CD-skivor för barn till 
hjälp för att få lugn 
och stillhet till både 
kropp och själ. De 
kan användas i hem-
met, församlingen, 
förskola och skola. 

Kristna alternativ

Beställ på 08-588 840 50

Läs mer på 
www.arken.org
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Ja, jag vill veta mer om Arken. Skicka mig 
Bibelskolebroschyr q  Upprättelseprogrammet q
Helandedagsinformation q
Information om Sjöhamra HVB-hem q
Info Växthuset och Kungsskolan q 
Missionsbroschyr q

Jag vill stötta Arken och bli en partner. 
Mitt månadsbelopp är_______________________

Namn:____________________________________________

Adress:____________________________________________

Postnummer:________________Ort:___________________

Tel:_______________________________________________ 

Helandecentret är en plats beredd 
för dig som har behov som behö-
ver mötas av Jesus. Där finns 30 
bönerum. Hjälpen ges genom 
förbönssamtal, bearbetningssamtal, 
helandedagar, helandemöten, för-
bönstelefon, barn- och ungdoms-
själavård, samt samtal inför och i 
äktenskapet. 

Biblisk själavård
All själavård ska ha sin grund i 
bibelordet och bygger på dessa fyra 
grundstenar: 
1) Jesus i centrum
Jesus är vårt exempel. I relationen 
med Jesus ges själavård i form av 

förbön, bearbetning eller rådgivning 
på Bibelns grund. 
2) Försoningen är en verklighet
Evangelium är en kraft till frälsning. 
Förlåtelse, befrielse, helande och 
upprättelse är gåvor Gud ger av nåd 
på grund av Jesu död och uppstån-
delse. 
3) Den helige Ande 
Den helige Ande är vår hjälpare och 
de nio nådegåvorna är verksamma i 
själavården och förbönstjänsten. 
4) Bibelordet 
Gud kan genom sin Ande leda varje 
människa till Ordet för att få hjälp 
genom hans ljus och sanning.

Helandedagar 
– tid att ta emot 
Under helandedagarna ger du Herren 
möjlighet att gå på djupet i ditt liv. 
Både kroppen och själen berörs. Du 
kan slappna av, öppna ditt hjärta, 
känna Guds kärlek och låta dig betjä-
nas i trygghet. Ett förbönsteam finns 
på plats för att Guds läkande kraft så 
mycket som möjligt ska få beröra, 
hela och upprätta dig.

Hitta till Arken

Bild??

Arkens Helandecenter
– en plats där du kan möta Guds hjärta

Församlingen Arken, 
Energivägen 9, 196 37 Kungsängen. 
08-588 840 00, info@arken.org, 
www.arken.org
Bankgiro 549-7748
Missionens bankgiro 549-7714
Handelsbanken 6903-823 454 398
Finskt konto FI3180001370845431
Norskt konto 78740700781 Dnb

Församlingen Arken

Box 134
196 23 KUNGSÄNGEN
SWEDEN

PORTO

TALONG

Ett av helande- och själavårdsrummen.


