
     

ALLMÄN INFO

Bibelskolan blev starten 
på mitt nya liv
Mörker och åter mörker var det 
enda jag såg innan jag började på 
Upprättelselinjen. Gud kändes så 
långt borta och ångesten var stor. 
Motivationen var bortblåst. Men Gud 
gör under! Tack vare bibelskolan har jag 
dagligen fått ta del av Guds Ord och gång 
på gång häpnat över Guds enorma kärlek och nåd. Gud 
för mig framåt och har tagit bort allt mörker och ångest 
inför framtiden. Istället har han givit mig en ny motivation 
att leva igen, med Jesus vid min sida.
Mirella Kärki, Upprättelselinjen

Bibelskolan är min 
bästa investering
För mig är bibelskolan den absolut
bästa investeringen jag gjort. 
Undervisning av andesmorda 
lärare och tillresande tjänstegåvor 
ger en bred  och fast grund att stå 
på. Jag vill bli uppbyggd, utrustad och 
utsänd för att kunna tjäna Gud i en tid som 
denna. Allt detta har jag fått på bibelskolan och mer 
därtill. Jag har fått en fördjupad relation med Jesus 
och jag har fått träffa andra människor i en kärleksfull 
atmosfär. Först gick jag träningsettan och för mig var 
det självklart att fortsätta på träningstvåan. 
Birgitta Lindvall, åk 1, Träningslinjen

Gud har gett mig trygghet
Jag har blivit mycket tryggare i att 
känna igen Guds röst och fungera  
i nådegåvorna genom praktiken 
på bibelskolan. Dessutom har jag 
erfarit hur allt jag behövt ordnat 
sig, som bostad, jobb och ekonomi 
under bibelskoleåren. Jag har fått 
se ekonomiska under, när Gud har 
utmanat mig att hjälpa andra. När man följer 
Guds röst, får man ett spännande  och meningsfullt liv!
Linus Brandin, åk 2, Träningslinjen 

MÖT TIDIGARE ELEVER 

Skoltid:  Måndag – fredag kl. 8.30 – 12.00 
Datum:  I slutet av augusti 2017– maj 2018 
Lov: Jullov, sportlov och påsklov under läsåret
Pris utan tillval:  13 800 kr (inkl. anmälningsavgift 500 kr),    
 kan betalas månadsvis.
Ansökan:  Information och ansökningshandlingar   
 hittar du på www.arken.org. Du kan också 
 ringa och beställa på tel 08-588 840 00. 
  
Kontaktuppgifter:  Församlingen Arken Bibelcenter
 Postadress: Box 134, 196 23 Kungsängen
 Besöksadress: Kraftvägen 12
 Tel: +46 (08) 588 840 10
 E-post: bibelskola@arken.org
 www.arken.org 

7-STEGSMODELLEN
Varje steg bygger på en biblisk sanning och har en 
praktisk tillämpning. På Träningslinjen är detta ett 
redskap när du betjänar andra och på Upprättelslinjen 
jobbar du utifrån dessa steg i din personliga helande-
process.  

1. Den nya skapelsen
Du är en ny skapelse i Jesus. Allt utgår från hans närvaro 
och din personliga Gudsrelation.

2. Guds kärlek 
Låt dig beröras av Guds kärlek och låt människor bli 
berörda av Guds kärlek genom dig. Flöda i nådegåvorna.

3. Biblisk själavård och helandetjänst
Se Guds vilja att hela genom löftena i bibelordet.

4. Helande för själen 
Läkedom förmedlas för själens sår genom samtal  
och förbön.  

5. Upprättelseprocessen
Guds Ords löften formar tankar, känslor, vilja, minnen 
och samvetet så att en ”Jesusmänniska”  blir synlig.

6. Bearbetning
Bearbetning ger en god självkännedom där du ser ditt 
eget och andras ansvar i olika händelser i livet.

7. Tillämpning av ordet 
Guds Ord ger dig vägledning på livets olika områden 
och i livets olika faser. 

Den bibliska själavården och helande-
tjänsten bygger på fyra grundstenar: 
1.  Den personliga relationen med Jesus

2.  Försoningens verklighet

3.  Guds Ord som en säker grund

4.  Den helige Ande och Andens nådegåvor 

BIBELSKOLANS GRUND

BLI HELAD 
KOM UT I FRIHET 
BLI TRÄNAD & 
RUSTAD

JESUS 
   HELAR & 
UPPRÄTTAR  
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VÄLKOMMEN TILL ARKENS BIBELSKOLA

FÖRSAMLINGEN ARKENS VISION 

Varmt välkommen till bibelskolan Jesus helar och upp-
rättar. När du väljer att gå ett eller flera år på bibelskolan 
kommer det att göra avtryck i ditt liv. Med Guds ord som 
en stabil grund i ditt liv blir du tränad och rustad för tjänst 
i Guds rike. Du får möta Jesus på ett personligt sätt, berö-
ras av honom, förvandlas av hans närvaro och bli trygg i 
hans kärlek. I en kärleksfull miljö kan din unika personlighet 
utvecklas. Upptäck dina gåvor och Guds goda vilja för ditt liv. 

Tveka inte att säga JA till din längtan att rustas till tjänst eller 
att ta emot eget helande. Följ vårt motto på Arken; säg JA 
innan du frågar HUR. Gud vet redan vad du behöver innan du 
har bett om det. Ta ett steg i tro på att han tar hand om allt 
det praktiska kring ditt bibelskoleår.

Linda och Gunnar Bergling, pastorer församlingen Arken 

Bibelskolans ordinarie tider är 8.30 - 12.00 måndag till 
fredag. Utöver detta kan du välja något eller några av 
följande tillval. Mer detaljer och kostnader för tillvalen 
hittar du på www.arken.org. 

LOVSÅNG
Är du lovsångare är detta ett självklart val för dig, vare 
sig du är musiker eller sångare. Även du som inte tidigare 
varit med på scenen, men har en stark längtan att lov-
sjunga, kan söka detta tillval. Du får inspiration, bibel-
undervisning, musikteori, sjunga, spela samt lära dig 
flöda med den helige Ande i musiken. 

UNGDOM
För dig som är ung och har livet framför dig finns Identity. 
Ett ungdomstillval där du i en trygg och kreativ miljö får 
prova dina vingar. Det blir härlig gemenskap, egna sam-
lingar, samtalsforum, frågestunder, aktiviteter och kreativt 
skapande. Det handlar om din identitet. Älskad precis för 
den du är!

PLUS-PROGRAMMET
Behöver du extra hjälp och stöd finns PLUS-programmet. 
Här får du personligt stöd genom dagliga samlingar och 
regelbundna samtal utifrån din situation. 

FINSK TOLKNING 
För dig som är finsktalande erbjuder vi tolkning till finska. 

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

För dig som:  
l	vill få en stark grund i Guds Ord  
l	vill tränas och utrustas till tjänst i Guds rike
l	vill få praktiska redskap att använda Guds Ord
l	vill lära dig att flöda i nådegåvorna
l	vill rustas att betjäna andra
l	vill gå vidare och tränas i ledarskap
l	har en pastors- eller missionskallelse
l vill starta helandecenter i din församling
l	brinner för att hjälpa människor

Det behövs män och kvinnor i dag som är rotade i Guds 
Ord. Både för sin egen del men också för att ge till andra. 
Träningslinjen ger dig en gedigen bibelkunskap genom 
andesmorda lärare. Du får lära dig att praktiskt använda 
bibelordet i ditt personliga liv och att ge det till andra. 
Teori och praktik varvas och du lär dig flöda i Andens 
nådegåvor och det övernaturliga livet med Gud.

TILLVAL 

Efter ett år på Träningslinjen kan du söka till årskurs 2 som 
är en ledarutbildning. Här får du både teoretisk och praktisk 
träning i ledarskap. Därefter kan du söka till årskurs 3. 
Ett utmanande år där du får 
omsätta alla dina kunskaper 
i praktiken genom att ingå i 
Arkens medarbetarstab och 
arbeta under handledning 
med ett eller flera delegerade 
ansvarsområden.

TRÄNINGSLINJEN 1-3 ÅR 

Tränas och rustas

UPPRÄTTELSELINJEN

Personligt helande 
För dig som:  
l	vill få en stark 
 grund i Guds Ord  
l	önskar sitta vid Jesu fötter
l	behöver personligt helande, själsligt eller fysiskt
l	vill blomma ut i din unika personlighet
l	behöver helande för minnen och svåra upplevelser
l	vill bli förvandlad och trygg i Guds kärlek  
l	behöver bli fri från negativa tankar och känslor
l	vill få ett sabbatsår
l	behöver ett år av uppbyggelse

Det finns läkedom för både kropp och själ hos Jesus. 
På upprättelselinjen får du bibelundervisning som 
berör alla områden i 
ditt liv. På ett konkret 
sätt får du tillämpa 
bibelordet. Undervisning-
ens syfte är främst att 
betjäna och bygga upp 
dig. Teori och praktik 
varvas. Genom 
praktiken får du ta 
emot personlig förbön 
och bearbeta saker i 
ditt liv.

Efter Upprättelselinjen kan du fortsätta på Träningslinjen 
och tränas och rustas till tjänst.


