Program Lutherske Fordypningsdager 2019
Torsdag
1630 Registrering og innkvartering + brødmåltid

1830 Samtidig synder og rettferdig, Gud forkynt og Gud skjult, etc. - Troens distinksjoner til
hjelp og trøst
Jan Bygstad
2015 Luther og legedom for sjelene
Stephen Pietsch
2000 Enkel bevertning

Fredag
1030 Løsningen på det ondes problem
Knut Alfsvåg
1100 Luther som forsvarer av troen i sjelesørgerisk perspektiv
Adam Francisco
1315 Brødmåltid
1500 Hva er en disippel? - Jesu stell med Peter
Jan Bygstad
1615 Middag
1730 Evangeliet som ytre ord, og personlig erfaring
Stephen Pietsch
1900 For alle som bærer tunge byrder, kristne inkludert
Rod Rosenbladt
2000 Enkel bevertning

Lørdag
1030 «Forstår du det du leser?» – Reformasjonens skriftutleggelse
Jan Bygstad
1200 Luthers sjelesorg til en deprimert ung mann – hans brev til prins Joachim av Anhalt
Stephen Pietsch
1315 Brødmåltid

1400 Årsmøte FBB
1500 Fristelsens fare
Knut Alfsvåg
1615 Middag (Årsmøte FBB forts.)

1800 "Gjennom brødrenes gjensidige samtale og trøst, ..." (SA III, IV) – Melanchthon, Luther
og evangeliet
Scott Keith
1930 Enkel bevertning

2000 "Thinking Fellows Podcast" – m/gjester

Søndag
0930 Forfølgelse som kirkens kjennetegn
Knut Alfsvåg
1100 Gudstjeneste med nattverd

1300 Middag

Talere
Knut Alfsvåg er en av Norges mest anerkjente internasjonale lutherske teologer og har sitt virke ved VID
Misjonshøyskolen i Stavanger.

Jan Bygstad har gjennom årene markert seg ved sin bibelsentrerte og innsiktsfulle forkynnelse, og er en høyt
skattet forkynner.

Stephen Pietsch, fra Australian Lutheran College, har gjort seg bemerket med sin innsiktsfulle bok om Martin
Luthers sjelesorg, og han vil i sine foredrag ta oss med inn i denne.
Fra USA får vi i år besøk av Thinking Fellows Podcast. Med Rod Rosenbladt i spissen er dette et fellesskap
som jobber for å bringe ut det frigjørende evangelium som er fundamentet i den lutherske teologi. De har
gjennom sine ukentlige, evangeliesentrerte, podcaster blitt den best besøkte lutherske podcasten i USA, og
har lyttere over hele verden. Talerne herfra Rob Rosenbladt, pensjonert professor og radiovert fra «White
Horse in», Scott Keith er professor i teologi ved Concordia University i Irvine, med spesialisering i
Melanchthon teologi. Adam Francisco er professor i historie og politikk ved Concordia University i Irvine, og
er kjent for sine arbeider med appelogetikk. Og producer Caleb Keith, stud. Theol. og oversetter av Martin
Luthers Heidelberg disputas.

Bergen 29. august - 1. september 2019

