PTL DISTANSBIBELSKOLA
JAG GICK FRÅN – utbränd, sjukskriven, arbetslös, skuldsatt, äktenskap i spillror, med svår ångest, sömnproblem, depression, underfunktion på sköldkörteln, överviktig, högt blodtryck och utan hopp om att kunna leva
“Guds plan” med mitt liv. TILL BRINNANDE FRISKSKRIVEN med intyg från försäkringskassan att distansbibelskolan fungerar för mig som rehabiliterings-utbildning, ett fast arbete på en kristen friskola, skuldfri, ett förnyat
äktenskap, ångestfri, somnar och sover gott utan sömntabletter, är glad, slutat äta levaxin för min sköldkörtel,
gått ner 17 kg, äter ingen blodtrycksmedicin längre, vaknar varje morgon med vissheten att jag lever i den plan
som Gud har för mitt liv! Allt detta har kommit som en frukt av att jag började söka Gud genom att gå
PTL:s distansbibelskola! Det har varit helt underbara 2,5 år som har förvandlat mitt liv!
Dorrit, examen vid PTL DISTANS bibelskola

BIBELSKOLAN FÖR DIG
SOM INTE KAN FLYTTA
DÄRFÖR REKOMMENDERAR VI PTL DISTANS
Josefina Karlsson, lärare. Fått en daglig
rutin att umgås med Gud, be och läsa
Bibeln. All undervisning har gett mig mer
”kött på benen”. Kan starkt rekommendera
PTL DISTANS inte bara för undervisningen
utan också att via distansutbildningen få
in livsviktiga rutiner på hemmaplan hur du
kan leva i relation med Gud.
Niklas Fors, lotsar lastbilar. Det bästa
med utbildningen är kvalitén på lektionerna.

levelser under resans gång. Jag kan verkligen varmt rekommendera kursen.
Johanna Kopare, medicinsk
sekreterare. Att i egen takt kunnat lyssna
på lektionerna, tänka efter, återgå till något
som jag vill höra igen. För de som egentligen ”inte har tid”! När du väl börjat, blir
du hungrigare och vill lära dig mer och då
kommer tiden att räcka, för då prioriterar
du på ett annat sätt och kommer inte att
vara den samma efter utbildningen!

Andrea Kischkel, läkare. Att studera
parallellt med jobbet, lärare från olika samfund, bibliskt förankrad, omfattar många
olika aspekter av det kristna livet, kan
användas i vardagen, är väldigt ”praktikorienterad” Jag ser fram emot att gå
fortsättningen.

Liliana Driankova, pensionär, f.d. data
ingenjör. Live-inspelningen gör att man
känner sig närvarande på lektionen.
Undervisningen är inte torr och formell
utan lärarna delar med sig av sina egna
erfarenheter och problem.

Christer & Genet, jobbar båda heltid. Vi
är jättenöjda med kursen, många aha-upp-

Minna, undersköterska. 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.
Sofia Larsson, ungdomsledare Sion,
Fotö. Det är ett bra sätt att gå bibelskola,
därför att man får vara i sitt sammanhang
under tiden som man läser.
Anette Ceder, arbetar heltid. Jag arbetar
mycket under veckorna och studierna har
blivit mitt andningshål. Stressen går ner.
Elisabet Källner, administratör inom
Sociala sektorn. Att man kan studera i
hemmiljö och samtidigt praktisera kunskapen direkt i vardagen och i församlingen.
Helena Sahlén, undersköterska. Alla
borde gå skolan för att förstå Bibeln och
utnyttja den kunskapen i vardagslivet.

PTL DISTANSBIBELSKOLA
NÄR LIVET LYFTER...

PTL
DISTANSBIBELSKOLA har sedan drygt 10 år tillbaka varje år
utbildat ca 30-50 elever från hela Sverige, Finland och Norge.
Elever
med
skiftande bakgrund
och
ålder
men
med
en gemensam
nämnare,
alla
har varit tacksamma att de tog steget.
Utbildningen täcker alla de områden
som du möter i det kristna livet och målet
är att du som person skall växa och
utvecklas och bli den du är i Kristus.
Vi uppdaterar utbildningen fortlöpande och nytt inför 2022 är att Karins
kurs,
”När själen
inte
mår
bra”,
kommer att ingå i Etapp 1 och att
ämnet ”Församlingen”, uppdateras med
en ny kurs, utifrån de utmaningar
församlingen möter idag.
Bäst av allt är att du utvecklas i din
naturliga miljö, vilket innebär att din omgivning växer och utvecklas med dig. När du
tar examen, lever ni det Jesus gjort med
er genom studierna. Alla påverkas!
Utbildningen är uppdelad på två
etapper. Du anmäler dig till en etapp i taget.
Etapp 1 omfattar två terminer och har tyngdpunkten på Jesus och den du är i Kristus,

för många en revolutionerande undervisning. Etapp 2 som omfattar 3 terminer går mer på djupet, ger dig en
större bredd och förbereder dig mer
ingående för tjänst i församlingen. Om
du går alla 5 terminerna får du samma
examen som de elever som gått på
någon av PTL:s 1-åriga Bibel College
någonstans i världen.
Hur går det då till? Varje månad får
du ett laddat studiepaket i brevlådan.
Paketet du får hem
innehåller
all
böcker,
lektionsunderlag
information,
och allt du behöver för just det ämnet.
I paketet får du också lektionerna på CD
eller mp3 om du valt det alternativet,
eller kan du enkelt ladda ned lektionerna
från vår hemsida. Varje ämne, ett per
månad, innehåller mellan 9–15 lektioner.
Du får möta många olika lärare
och
du kan
lyssna
på undervisningen om
och om igen.
Vad
gör
jag
när
månaden
är
slut? Då betalar du in nästa månads
avgift, skickar in eventuella uppgifter och
ditt självtest. När vi fått allt, skickar vi ut
nästa brev. Det här brukar fungera väldigt
smidigt.

Vem kan gå? Alla! Många kombinerar
med heltidsarbete, studier, familj och
privatliv. Det bästa med utbildningen är
att du växer och utvecklas i en naturlig
miljö och tar människorna omkring med
på din resa.

Vi har sett samma sak hända om och om igen, hur elever bryter igenom och gör vad de drömt, men aldrig vågat
göra. Du är också varmt välkommen att bli en del av PTL DISTANSBIBELSKOLA!

PTL DISTANSBIBELSKOLA

De ämnen du studerar är noga utvalda och planerade för att du på bästa möjliga sätt skall kunna ta
till dig undervisningen. Att studera på distans är annorlunda, men vår erfarenhet är att vi gemensamt
övervinner alla hinder och problem för att du som så många andra före dig, skall få en fantastisk utbildning. Utbildningen är indelad i två etapper. Efter etapp 1 väljer du om du vill fortsätta med etapp 2.

Etapp 1 – 2 terminer
Läran om Jesus
Läran om den helige Ande
Läran om människan
Tro som övervinner världen
Bön
Lärjungaskap
När själen inte mår bra
Blodsförbundet
Guds ordningar för ditt liv
Läran om församlingen

Etapp 2 – 3 terminer
Läran om frälsningen
Romarbrevet
Lovsång & tillbedjan
Gamla testamentet
Ekonomi
Korintierbrevet
Läran om Gud
Andens gåvor
Läran om änglavärlden
Apostlagärningarna

Predikans principer
Församlingsplantering
Mission
Läran om den yttersta tiden
Pastoralbreven
Apostoliskt ledarskap
Israel
Utveckla din potential

DU KOMMER ATT FÅ MÖTA MÅNGA OLIKA LÄRARE, HÄR ÄR NÅGRA AV DEM:
Tommy Lilja, Andreas Nielsen, Karin Wennerlöf Lilja, Johannes Amritzer, Buck Hudson,
Anders Olsson, Camilla Olsson, Per-Johan Stenstrand, Ola Gustafsson, Bertil Swärd,
Stefan Edefors, Malin Svensson, Robert Andersson, Sven Almqvist, Simon Ådahl, m. fl.

PTL DISTANSBIBELSKOLA
Förakta inte det som påbörjas i det lilla … Sak. 4:10
Anmäl dig i dag och bli samtidigt en del av den internationella
pulsen i vårt arbete. Det lilla, det stora – all ära till Jesus!

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.

MEGA crusade i Afrika

Ansökan och antagning
Ansökan kan sändas in när som helst under året. Antagning till aktuell
utbildning sker tom 1 september (höst) eller 7 januari (vår).
Ekonomi
Anmälningsavgiften, 700 kr (första månadsavgiften) sätts in på pg 11 18
39 - 7. Månadsavgiften är 700 kr och inkluderar alla lektioner, samt instuderingsmaterial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Idag sänds Tommys TV program
över hela världen!

En del av PTL Ministries
Som elev kommer du också att få möta och påverkas av PTL Ministries
internationella arbete. Den atmosfär, framåtanda och nåd från Jesus, som
är över PTL:s arbete, genomsyrar också distansbibelskolan.

Följ med
på en
crusade
eller varför inte
följa med
Tommy o
Karin till
Israel?

PTL Ministries - distansbibelskola
Adress: Danagatan 11, 294 33 Sölvesborg
Tel: 0456 - 411 98
e-post: info@ptlministries.org

ANMÄLAN TILL PTL DISTANSBIBELSKOLA
Ansökan avser:
Etapp 1
Etapp 2

Kursstart:

våren

hösten

FOTO

20_____

Namn: __________________________________________________
Adress: _________________________________________________
_________________________________________________

Jag vill ha min undervisning på:
Mp3 Genom ett eget inlogg laddar du enkelt ned
undervisningen direkt i din dator, telefon, etc.

Telefon: _________________________________________________

CD (2 lek per cd)

Epost: __________________________________________________

Mp3 på CD (1 cd per ämne)

Ålder: ___________________________________________________

□ Laddar ner själv

Församling: ______________________________________________

GLÖM INTE:
Läs igenom informationen och betala in anmäliningsavgiften 700 kr (1000 för gifta par) till PG 11 18 39 - 7

Ort och datum ____________________________________________
Underskrift ______________________________________________

Välkommen med din ansökan!
Skickas till: PTL Ministries Danagatan 11
294 33 SÖLVESBORG

