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JBibelskolan Jesus Helar 
och upprättar firar 30 år nu 
2017. Hösten 1987 anlände 
200 hungriga bibelskole-
elever med en enda 
önskan: Att lära känna 
Jesus och bli utrustad av 
honom till helandetjänst.

a just denna önskan har varit 
mest framträdande under 
dessa trettio år. Det hör ju 
självfallet ihop med den kal-
lelse som vi fått i Arken; Att 

bereda en plats för Jesus, att hela 
de sjuka, förbinda de sargade, hela 
brustna hjärtan och befria de fångna. 
Bibelorden i Hes 34:4,16 har alltid 
varit vår ledstjärna och det är det 
uppdrag som Jesus fick av Fadern i 
sitt herdeskap. Årskurs ett har erbju-
dit bägge delarna: att ta emot för egen 
del men också att tränas för att betjäna 

lingar men önskar att under åren fram-
över stärka och stödja ledare som har 
just kallelsen att bygga församlingar i 
Sverige, Norden och i andra länder.

Längtan efter församlingsbyggande
Vi har märkt att pastorstjänsten och 
helandetjänsten behöver mötas och 
berika varandra. Jesu tjänst innehöll 
bägge delarna. I dag saknar vi pasto-
rer i Sverige och det är svårt att eta-
blera den bibliska helandetjänsten 
om inte pastorstjänsten finns på plats. 
Att bli pastor är självklart en kallelse 
från Gud och räknas bland tjänstegå-
vorna i bibeln. Men jag tror att många 
känner en längtan inom sig att få vara 
med och grunda nya församlingar och 
att vara med och tjäna i olika funk-
tioner som har med församlingsbyg-
gande att göra. Vi önskar att de som 
går på vår bibelskola och som har en 
herdekallelse ska kunna känna att de 
kan gensvara till den och få fördjupad 
undervisning samt mentorskap under 
sin bibelskoletid.

Mer information kommer
Men vi vill också att kristna ur andra 
sammanhang ska kunna känna att 
de kan ansöka till pastors/ledar- och 

andra. Upprättelselinjen har fokuserat 
på det egna helandet under året.

Årskurs två och tre
Sedan kommer vi till årskurs två och 
tre där vi har lagt mycket betoning på 
ledarskap. Men huvudpunkten har 
varit att tränas i ledarskap just i områ-
det helande och upprättelse. Eleverna 
får också ta emot andlig utrustning 
för att kunna starta och bygga helan-
decenter och helandearbete på biblisk 
grund i Norden och ut över världen. 
I ledarutbildningen har teologiska text: Linda Bergling foto: Unsplash

ämnen, bibelkunskap och bibeltolk-
ning varit viktiga men även praktisk 
träning i predikokonst, handledning 
och förbönstjänst. Att bygga på bib-
lisk grund med Jesus i centrum har 
alltid varit vår ledstjärna.

Inom kort startar en Ledarutbildning
Nu har vi upplevt att Gud önskar 
bredda vår tjänst genom bibelskolan. 
Vi önskar att ge dem som har en her-
dekallelse ytterligare utrymme i den 
redan existerande utbildningen, samt 
ytterligare lägga till ämnen som foku-
serar just på församlingsbyggande 
och församlingsplantering. När vi 
på Herrens uppdrag grundade för-
samlingen Arken var orden om ”den 
dubbla strömmen” viktiga för oss. 
Helandetjänsten och evangelisationen 
måste mötas för att församlingen ska 
förbli stark, växande och inte förlora 
balans i lära och liv.

Stödja ledare
Vi har genom åren märkt att många 
som kommer till Arken har sin kal-
lelse i helande och det gläds vi väldigt 
mycket över, för just däri ligger vårt 
mandat från Gud. Vi har redan genom 
Arken planterat utposter och försam-

En fördjupad ledarutbildning  
startar i Arken

församlingsplanteringsutbildningen 
på Arken. Här kommer ett axplock 
om undervisningen i pastors/ledar- 
och församlingsplanteringskursen: 

Att bygga på biblisk grund
Församlingens identitet, ursprung, 
uppgift och kallelse:
l  Tjänandet, tjänstegåvor och 
 övriga tjänster
l  Trons ekonomi
l  Centrala byggstenar
l  Jesus som grundsten, riktsten 
 och slutsten
l  Organisation
l  Visionens och kallelsens plats 
 i församlingsbyggandet
l  Bönens plats i byggprocessen
l  Konflikthantering
l  Villolära och nyandlighet
l  Självkännedom
l  Ordningar
l  Mentorskap
l  Förebygga stress och utbrändhet
l  Ledarskapets utmaningar
l  Självkännedom och personlig   
 mognad
l  Man och kvinna i tjänst 
 tillsammans
l  Kurser på Sjöhamra gård i 
 exempelvis: Hermeneutik
l  Nya testamentet
l  Predikokonst
l  Israel

Kurs på webben
Kurserna kommer att integreras med 
bibelskolans undervisning i årskurs 
två och tre men man kan även stu-
dera via webben och ha fördjupnings- 
dagar på Arken och på Arkens kursgård 
Sjöhamra gård. Man kan välja enstaka 
kurser som fortbildning eller delta i hela 
kursen. n

Mer information kommer på Arkens 
hemsida www.arken.org och bibel-
skolans hemsida www.bibelskolan.org
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