23. - 26. aug.

Bergen
DELK-Kirken, Rosenberggt. 1

Program:

Talere

Torsdag
1830 Eskatologisk og terapeutisk – Luther om tilgivelse

J.A.N

2015 "...han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld
steg ned..." - Kristus i sentrum av skapelse og rettferdiggjørelse
K.A

Fredag
0930 Sentrum i den reformatoriske oppdagelse – Luthers lære om Ordet

K.A

1100 Fra Eden til den og nye jord – skapelse, gjenløsning og nyskapelse

J.B

1330 Kall og stand i lys av Luthers lære om den forkynte Gud

J.T.P

1515 Profilforedrag/Panelsamtale
1830 Glede – I skapelse og rettferdiggjørelse, i fellesskap og enhet, i hverdag og
fremtidig
J.A.N
2000 "Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, ..."
(Sal 23,6) – Guds ubegripelige frelseshandlinger
J.B

Lørdag
0930 1. bud og gjerninger – Helliggjørelsen i kirkehistorisk perspektiv og hos Luther
K.A
1100 "Første bud" – Katekismens forståelse av 1. bud og dets plass i tro og liv
J.T.P
1545 "Hun trodde at det var gartneren..." (Joh 20,15b) – Den første og den andre
Adam
J.B

1730 "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, ..." (Joh 1,14) – Evangeliet om
inkarnasjonen
J.A.N

Søndag

Knut Alfsvåg er professor i
systematisk teologi ved VID
vitenskaplige
høyskole
i
Stavanger. Han har tjenestegjort
som misjonsprest i Japan og
forelest ved Kobe Lutheran
Theological Seminary. Alfsvåg
har verv i FBB og NELA

.Jan Bygstad er prest i DELKs
menigheter i Håkonsund på
Sotra og i Bergen sentrum. Han
har hatt sentrale verv i FBB
sentralt og lokalt, er aktivt med i
NELK, samt er p.t. formann i
NELA.

James Arne Nestingen er
pensjonert
professor
i
kirkehistorie
ved
Luther
Seminary i St. Paul, Minnesota,
og har i tillegg en mangeårig
preste- tjeneste i Canada og USA
bak seg.

John T. Pless er amanuensis i
praktisk teologi og misjon ved
Concordia Theological Seminary
i Ft. Wayne, IN og er en aktiv
foredragsholder. Pless har også
gjort tjeneste som campus
pastor i Minneapolis, MN i 17 år.

0930 Skapelse og rettferdiggjørelse i gudstjenesten – troen og det skapte
J.T.P
1100 Gudstjeneste med nattverd

Tidspunkt for måltider og pauser finnes på nettsidene

J.M.S

Jon Magne Sønstabø er prest i
DELK Bergen menighet. Han har
røtter i norsk bedehustradisjon.
Han har også hatt verv i FBBBjørgvin.

Se nettsidene for mer informasjon om program, pris, måltider,
påmelding og opptak fra tidligere arrangement.

www.fordypningsdager.com

