
Välkommen till 
PTL distansbibelskola P T L  M I N I S T R I E S

 - Bibelskolan för dig som inte kan flytta!



”
”

PTL Distans är för mig något 
jag aldrig vill skall ta slut. 
Ständigt kommer nya insikter 
och pusselbitar som faller på 
plats. Och konferenserna, det 
är grejer!  Vilken närvaro, 
man bara njuter och längtar 
till nästa.  Alla borde få vara 
med på en konferens och 
smaka på atmosfären!

Kim 
Technical Support Manager at 

Philips, Österbotten, Finland

Det bästa med utbildningen 
är att den är på distans 
så jag kan ta mig tid till 
undervisningen hemma! Att 
under några dagar varje 
vecka kunna fördjupa mig i 
Guds ord har varit otroligt 
värdefullt för mig! 

Ing-Marie
Själavårdare/Samtalsterapeut, 

Västra Frölunda Fiskebäckskyrkan

Jag började studera PTL 
DISTANS när jag var 
utbränd. Studierna är idag 
grunden för mitt helande 
och upprättelse på alla 
livets områden. Den bästa 
rehabilitering jag kunnat 
tänka mig. För varje ämne vi 
läser byggs jag upp på insidan 
och får nycklar till ett 
fungerade vardagsliv. 

Dorrit
Personlig assistent och 

friskvårdsterapeut, Vilhemina

Sedan många år tillbaka utbildar vi elever från Sverige, Norge och 
Finland. Den gemensamma faktorn är att de alla längtar efter att få 
gå bibelskola, men av olika anledningar kan de inte flytta från orten. 

PTL Distansbibelskola fyller det behovet. 

Vi tror att du som troende har en stor potential och att Jesus har 
en unik kallelse på ditt liv. Om du vill utveckla din personliga relation 
med Jesus, få en biblisk grund att stå på eller, som flera, skaffa en 
grundutbildning för att efter examen söka församlingstjänst, så är 
PTL:s distansutbildning utformad så att den förmår möta många unika 
behov samtidigt.

För många blir utbildningen en revolution, något omstörtande positivt. 
Det är vår bild av Gud, han är god! Han har en plan för ditt liv och en 
av våra målsättningar är att hjälpa dig som troende att se på dig själv 
utifrån den du är i Kristus och inte utifrån den negativa bild som världen 
vill ge dig. Vi är optimister, därför att Jesus har sagt och därmed också 
lovat att för ”den som tror är allt möjligt”.

Vi är däremot inte blåögda, utan inser att livet är fyllt med problem och 
alla stöter på mer eller mindre allvarliga motgångar på sin vandring 
genom livet. Det enda sättet att ta sig från en bergstopp till nästa - går 
genom dalgången. Jesus lovade oss aldrig ett liv utan prövningar och 
problem, däremot lovade han oss att om vi tror och lyder Ordet, då tar 
vi oss igenom alla stormar vi möter på livets väg.  

Vilka kan då söka? Vår utbildning är utformad så att alla som vill 
utvecklas i Jesus eller tjäna Gud skall kunna söka. Vi har genom åren 
haft elever från alla möjliga sammanhang och med olika mål. Om vi tror 
att du kommer att klara det? Ja, om du har möjlighet att avsätta en 
stund varje dag och verkligen vill, kommer du att göra det som flera 
gjort före dig - ta examen vid vår distansbibelskola. 

Vi har idag över 20 års erfarenhet av att utbilda 
bibelskolelever. Distansbibelskolan är det bästa 
vi gjort och har de mest nöjda eleverna. 

Välkommen att bli en distansare!

Pastor Tommy Lilja

P T L  M I N I S T R I E S



HUR FUNGERAR PTL DISTANSBIBELSKOLA?
Utbildningen är uppdelad i två etapper. Du läser först 
etapp 1: ”Trons grunder”, som pågår i två terminer. 
Därefter kan du välja att läsa etapp 2: ”Den troendes 
tjänst”, som pågår i tre terminer. Vi har delat upp 
utbildningen i två delar för att kunna tillmötesgå så 
många behov som möjligt. 
 
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen måste du ha 
tillgång till en dator med internet. Du måste också ha en 
CD-spelare eller möjlighet att ladda hem undervisningen 
för att kunna lyssna på lektionerna. Du kan också välja 
att få lektionerna i mp3-format. 

HUR STUDERAR MAN?
Utbildningen är anpassad för att du skall kunna 
kombinera med ett heltidsarbete. Varje månad får du 
ett ”månadspaket” hemskickat till dig, som innehåller allt 
du behöver för att klara av den månadens studier: CD-
skivor, eller kod för nedladdning, studiematerial samt (i 
de kurser det ingår) böcker och kompendier.
Du lägger själv upp dina studier så att du hinner 
lyssna igenom samtliga lektioner inom en månad. Du 
får skriftliga instuderingsuppgifter som skall skickas 
in regelbundet tillsammans med ett självtest, som 
medföljer varje ämne. 

Via en e-postlista kan du snabbt och lätt ställa frågor 
till dina kurskamrater eller kursansvariga på skolan. 
Däremot är inte utbildningen lärarledd. Den är upplagd 
så att du som elev, utifrån materialet i varje paket, 
självständigt skall kunna klara dina studier. 

Därutöver vill vi att du gör ditt bästa för att delta vid PTL:s 
årliga påskkonferens och höstkonferens i Sölvesborg. 
Konferenserna inriktar sig delvis på distansbibelskolans 
elever, med specialseminarier och undervisning. 

Att studera på distans är annorlunda, jämfört med 
vanlig skola. Men vår erfarenhet är att vi tillsammans 
övervinner hindren och ibland måste vi ta till special 
lösningar, men det gör inget. Det viktiga för oss är att 
hjälpa dig att få en bra utbildning. ”

”PTL Distansbibelskola har gett 
mig kunskap på områden där 
ingen förkunnare tidigare 
varit så klar och tydlig 
Rekommenderas varmt!

Hans
Leg. sjuksköt. 

Lidköpings Missionskyrka

Excellent Excellent Excellent! 
En sann och helt livs-
förvandlande undervisning 
som leder dig rakt in i Guds 
härlighet om du tar den till dig.

Hans Daniel
Läkare, Göteborg

Jag har fått ett andligt 
självförtroende och lärt 
känna bättre min identitet 
i Kristus. Jag är så tacksam 
till Gud att jag fick mod 
att söka in på denna 
distansutbildning. 

Minna 
Undersköterska, 

pingstkyrkan Storfors

Tack för att jag får se vad jag 
har i Jesus Kristus och tack 
för den fasta grunden att stå 
på efter alla mina år i New Age 
det behöver jag verkligen.

Kerstin

Min bön är att så många 
som möjligt ska gå denna 
bibelskola!

Petter 
Butiksbiträde, Växjö 

Ulriksbergskyrkan

Detta är en fantastisk 
bibelskola. Du kommer att 
få inspiration ända in i 
benmärgen min vän och 
växa så det knakar. Har bara 
positivt att säga om den! Tack 
Jesus att jag fick chansen!

Krister
Kontaktman, Pingstkykan i Tyresö

Under ett år (två terminer), får du i 
behagligt tempo, grunderna i den kristna 
tron, insikt om vem du är i Kristus och 
kunskap om församlingen.

Den här första delen av utbildningen 
hjälper dig att växa i tron och utvecklas 
personligt. Den ger dig ”den röda tråden”, 
det bibliska helhetsperspektivet. Ämnena 
är noga utvalda, utifrån den pedagogik 
som utvecklats inom PTL Ministries. Du 
kommer också att få lyssna till ett flertal 
spännande lärare, som lever vad de lär 
ut. Allt detta för att utbildningen skall bli 
både sund och förankrad i verkligheten. 

ÄMNEN: 
• Läran om Jesus 
• Läran om 
 den helige Ande 
• Läran om människan
• Tro som 
 övervinner världen 
• Bön
• Lärjungaskap
• Evangelisation
• Blodsförbundet
• Guds ordningar 
 för ditt liv
• Läran om 
 församlingen

De allra flesta som läst etapp 1, fortsätter 
med vår påbyggnadsdel - ”Den troendes 
tjänst” - som kommer att ge dig samma 
examen som de elever som tagit examen 
vid någon av PTL Ministries 1-åriga 
internationella heltidsbibelskolor.

Med tjänst, åsyftar vi allt i församlingslivet 
som kräver ett mått av ledarskap. 
Målsättningen är att ge en bred kompetens 
så att du som elev efter utbildningen skall 
kunna fylla flera funktioner, därför att så är 
ju ofta livet i församlingen. Studietempot är 
ungefär detsamma som under etapp 1 med 
skillnaden att etapp 2 är en termin längre.

Ämnena är spännande och lärarna kommer 
att utmana dig som elev att ta nya steg i 
tron. Du kommer att fördjupa din förståelse 
för det kristna livet, församlingen och 
syftet med ditt liv. Dessutom, är det vår 
övertygelse, att du på ett underbart sätt 
kommer fortsätta utvecklas som människa 
i Kristus.

ÄMNEN:
• Läran om frälsningen
• Romarbrevet
• Översikt Gamla 
 Testamentet
• Ekonomi
• Lovsång & tillbedjan
• 1 Korintierbrevet
• Läran om Gud
• Andens gåvor
• Läran om 
 änglavärlden
• Apostlagärningarna
• Predikans principer
• Församlingsplantering
• Mission
• Läran om den 
 yttersta tiden
• Pastoralbreven
• Apostoliskt ledarskap
• Israel
• Ditt bästa liv är nu!
• Inlämningsuppgift

ETAPP 1 - TRONS GRUNDER

ETAPP 2 - DEN TROENDES TJÄNST
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ANSÖKAN AVSER:
o Etapp 1 - Trons grunder    
o Etapp 2 - Den troendes tjänst

Kursstart: o våren   o hösten    20________

SÖKANDE:

Jag vill ha min undervisning på:
o Mp3 Genom ett eget inlogg laddar du enkelt ned 
 undervisningen direkt i din dator, telefon, etc.
o CD (2 lek per cd)
o Mp3 på CD (1 cd per ämne)

o Jag intygar att jag har min församlings stöd för att studera, 
 och uppfyller de övriga förutsättningarna för att gå PTL Distans. 
 (Om du inte tillhör någon församling, var vänlig kontakta oss)

Ort och datum  _________________________________________________

Underskrift      _________________________________________________

TERMINSTIDER
Höstterminen pågår från september tom 
december och vårterminen från januari tom 
juni. Oberoende om du påbörjar dina studier 
höst eller vår, tar det fem terminer att gå hela 
utbildningen.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Ansökan kan sändas in när som helst under 
året. Antagning till aktuell utbildning sker tom 1 
september (höststart) eller 7 januari (vårstart).

EKONOMI
Anmälningsavgiften, 700 kr (inkluderar första 
månadsavgiften) sätts in på pg 11 18 39 - 7. 
Månadsavgiften är 700 kr och inkluderar alla 
lektioner på CD, mp3 eller nedladdning, samt 
instuderingsmaterial. Kostnad för kurslitteratur 
tillkommer.

EN DEL AV PTL MINISTRIES
Som elev kommer du också att få möta och 
påverkas av PTL Ministries internationella 
arbete. Pastor Tommy, predikar varje år för mer 
än 1 miljon människor live, utbildar fler än 5000 
ledare och PTL har hjälpt över 16 000 judar 
hem till Israel. Den atmosfär, framåtanda och 
nåd från Jesus, som är över PTL Ministries, 
genomsyrar också distansbibelskolan. 

Ledorden för PTL Ministries är: 
En för alla - alla för En. 
Han dog för oss, vi lever för Honom.

PTL är ett ”tillsammansarbete”. Detta gäller inte 
minst distansbibelskolan. En utbildning är något 
elever och lärare gör tillsammans - tillsammans 
med Jesus. 

PTL Ministries – distansbibelskola
Adress: Box 161, 294 23 Sölvesborg
Tel: 0456 - 411 98
e-post: info@ptlministries.org

ANMÄLAN TILL PTL DISTANSBIBELSKOLA

NAMN:

ADRESS:

TELEFON DAGTID:

EPOST:

ÅLDER:

FÖRSAMLING:

EVENTUELLA ANSVARSOMRÅDEN JAG 
HAR ELLER HAR HAFT I FÖRSAMLINGEN:

GLÖM INTE:

3	Läs igenom informationen

3	Tala med din församling 
 eller ring oss

3	Betala in anmälningsavgiften  
 (700 kr), (1000 kr, för gifta
 par) på pg: 11 18 39 - 7

Välkommen med din ansökan!

Skickas till:
PTL  Ministries 
Box 161
294 23  SÖLVESBORG

!

PLATS 
FÖR 
FOTO


