ansöka!
Teologisk utbildning
– formad för Kristus
– förberedd för tjänst

Hos oss läser du en teologisk examen som är jämförbar med Certificate (1 år) eller
Bachelor of Theology (3 år). Det är en utbildning med:
Kvalitet – som bygger på objektiv värdering. Utbildningen är kvalitetssäkrad och ackrediterad av European Evangelical
Accrediting Association, vilket garanterar akademisk nivå på studierna. Vetenskaplig bredd förenas med vårt medvetna
trosperspektiv.
Mening – så att utbildningen visar på den djupa meningen med livet som kristen, med livet i kyrkan, med livet i världen.
Då utgångspunkten är Gud och målet Guds rike blir teologin meningsfull.
Växt – från Gud. Miljön på Församlingsfakulteten ger möjligheter till samtal, gemenskap, tillgängliga lärare,
mentorsrelationer, själavård, ett regelbundet böneliv. Så skapar miljön förutsättningar för växt från Gud.

Efter tio månader på
bibelskola började
jag fundera på val av
utbildning. Teologi
var något jag hade i
tankarna men vid den
tiden kände jag inte
full frimodighet att
göra ett försök. Under
några år studerade jag lite av varje men
tanken på att igen få mer koncentrerad
tid omkring Guds ord ville aldrig riktigt
lämna mig. I somras upplevde jag att Gud
lade omständigheterna mer till rätta så att
jag nu har fått möjligheten.
På FFG får jag fördjupning i och omkring Bibelns budskap på ett sätt som
stärker min personliga tro på att det är ett
sant, livsavgörande budskap till mig och
den värld jag lever i, från Gud och Hans
Son Jesus Kristus. Studierna är samtidigt
ofta utmanande och lägger upp för både
gemensam och personlig reflektion. Som
student befinner jag mig därför mitt i en
process, en växt i både personlig och andlig mognad. Det är spännande.

Förra året gick jag på en
bibelskola, och jag frågade Herren vad jag skulle
göra när jag slutat på
bibelskolan. Han svarade
att han skulle visa mig
det innan läsåret var slut.
Och det gjorde han. Han
kallade mig att läsa teologi på FFG. Att få studera läran om Gud är
fantastiskt. Här finns troende och bekännande
lärare, som är både goda pedagoger och goda
lyssnare. Jag får alltid fråga vad jag har på hjärtat. Och ofta får jag svar. Tron är inte en lös
summering av ett antal antaganden. Tron är
fast förankrad i verkligheten, i faktiska händelser. En verklig Gud, som möter verkliga människor. Dig och mig inkluderade. Och att få
bli viss om det är allt igenom härligt. På FFG
får Gud vara Gud och människan människa.
Att varje dag få komma närmare Gud och få
en djupare insikt i Guds ord är en välsignelse.
Sedan jag blev frälst sommaren 2011 har Gud
tagit med mig på en resa. Han leder, och jag
följer. Och på FFG rustar Gud mig för tjänst.
Tjänst för honom och hans rike.

Martin Nilsson från Silverdalen
TU, halvfart

Oscar Wessman från Ronneby
TU, halvfart

Jag valde FFG efter året
på Bibelskola Göteborg
eftersom jag fortfarande
ville fördjupas i den
kristna tron. FFG var det
självklara valet eftersom
jag hade insett kvalitén
på utbildningen och hade
fått ett stort förtroende för
lärarna där.
Jimmy Svenfelt från Finland
TU 2

Välkommen att ansöka till teologiska utbildningen på Församlingsfakulteten
senast 17 maj på www.ffg.se

