
Välkommen!

Årets Bibelstudiehelg fokuserar på ”Markus evangelium”, eller hellre: Evangelium
om Jesus Kristus – enligt Markus. Vi hoppas få översikt över och en viss 
fördjupning i bokens budskapet till oss. Markus lyfter fram citat från Psaltaren, 
psalmer som vi hoppas få stanna inför vid morgon- och aftonbönerna.

Förbered Dig gärna genom att läsa igenom Markus evangelium! Och be om 
Herrens nådiga välsignelse över helgen!

Alla är varmt välkomna! 

Praktisk information

Boende ordnar var och en. Förslag:

Vandrarhemmet CarlstadCity Hostel, Järnvägsgatan 8, ligger nära järnvägen, ca 10
minuters gångavstånd från S:t Petri. Sängkläder och frukost ingår ej, om man inte 
väljer till det. www.carlstadcity.se

Hotellet Clarion Collection Bilan, Karlbergsgatan 3, är bara ca 5 minuters gångväg
bort. Frukost och rejäl kvällsmat (18.00-) ingår i priset. Tel. 054-100 300. 
https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-collection-hotel-bilan 

Mat: Vi äter huvudmålen på restaurang. Var och en betalar för sig.

Avgift: Ingen avgift, men tänk mycket gärna på kollekten – så kan vi förhoppnings-
vis täcka kostnaderna (förberedelser, talarnas resor och boende, m.m.).

Tag med Bibel! Om Du äger sångboken Lova HERREN eller 1986 års psalmbok, 
så medtag dem gärna!

Anmäl Dig senast fredagen den 25 maj per mejl till Ingrid Fryxelius, 
ingrid@stpetri.se, eller per tel./sms till Daniel Brandt, 073–150 93 51. Eller klicka 
”going” på Facebook.

I Karlstad planeras:

Bibelstudiehelg

Evangelium om Jesus Kristus
enligt Markus

Datum: 1 – 3 juni, 2018.
Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad.

Medverkande: 
Harri Huovinen, präst i Lahti för Evangelisk-lutherska missionsstiftet i 
Finland.
Daniel Johansson, lärare i Nya testamentet på Församlingsfakulteten, 
Göteborg.
Timo Laato, präst i finska Bedjarrörelsen, lärare i Nya testamentet på 
Församlingsfakulteten och kursledare på Lutherstiftelsens pastoral-
utbildning, Göteborg.

Arrangör: Föreningen S:t Petri Gudstjänstgemenskap i Karlstad. 

mailto:ingrid@stpetri.se
https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-collection-hotel-bilan


Bibelstudiehelg

Evangelium om Jesus Kristus
T ο ῦ  ε ὐ α γ γ ε λ ί ο υ  Ἰ η σ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ

enligt Markus

Fredag 1 juni
19.30 Inledning utifrån Mark 1:40-45 ”Jag vill. Bli ren!”
19.45 Vandring genom Markus evangelium (I)     Daniel Johansson
20.30 Fika

Aftonbön med Psalm 2 Harri Huovinen          

Lördag 2 juni
10.00 Morgonbön med Psalm 118 Harri Huovinen 
10.15 Vandring genom Markus evangelium (II) Daniel Johansson
11.30 Mark 1:15 ”Omvänd er – tro på evangeliet!” Timo Laato
12.30 Paus för lunch

15.00 Vandring genom Markus evangelium (III) Daniel Johansson
Kaffe

16.30 Läsning ur Markus evangelium & sång
17.30 Paus för kvällsmat 

19.00 Mark 13 ”Var på er vakt!” Timo Laato
20.00 Aftonbön med Psalm 110 Harri Huovinen 

Fika

Söndag 3 juni
10.00 Morgonbön med Psalm 22 Harri Huovinen
10.15 Läsning ur Markus evangelium & sång
11.00 Gudstjänst: Rom 6:3-11 Vårt dop Timo Laato

Bibelstudierna väntas vara ca 45 min, men flexibilitet råder. 
Pauser läggs in efter behov. 

Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över 
honom som en duva. Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag
min glädje."
   Genast förde Anden honom ut i öknen, och han var i öknen under fyrtio dagar och 
frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
   Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds 
evangelium. Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på 
evangeliet!"             Mark 1:9-15, citat ur Ps 2

Då frågade han dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" Petrus svarade honom: "Du är 
Messias." Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon.
   Sedan började Jesus undervisa dem: "Människosonen måste lida mycket och bli 
förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad,
och efter tre dagar uppstå igen."      Markus 8:29-31

De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det, och han satt upp. Många bredde ut 
sina mantlar på vägen, och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och de som 
gick före och de som följde efter ropade: "Hosianna! Välsignad är han som kommer i 
Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden!" Så 
kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och 
eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de tolv.

Markus 11:7-11, citat ur Ps 118

Nu hade han en enda kvar, sin älskade son. Till sist sände han honom till dem och tänkte: 
De kommer att ha respekt för min son. Men vinodlarna sade till varandra: Här är 
arvtagaren! Kom, vi dödar honom, så blir arvet vårt. Och de tog fast honom, dödade 
honom och kastade ut honom ur vingården.
   Vad ska nu vingårdens herre göra? Han ska komma och döda vinodlarna och ge 
vingården till andra. Har ni inte läst det här stället i Skriften:
   Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten.
   Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon."
   Då ville de gripa honom, men vågade inte för folket. De förstod att det var med tanke 
på dem som han hade berättat liknelsen. Och de lämnade honom och gick sin väg.

Markus 12:6-12, citat ur Ps 118

Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 
Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Elohi! Elohi! Lema sabaktani?" Det 
betyder: "Min Gud! Min Gud! Varför har du övergett mig?"
   Några av dem som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropar på Elia!" En av dem 
sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka
och sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." Men Jesus ropade 
med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån 
och ända ner.                   Markus 15:33-38, citat ur Ps 22


