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Festskrift til Jan Bygstad

Redaktørene av boken, som står bak initiativet til utgivelsen, skriver i sitt
forord at de «har et håp og en bønn om at festskriftet kan bidra til at leserne
får se nye sider ved Guds ord, til glede og hjelp for tro, tanke og tjeneste.
Gud til ære!»

Jan Bygstad (1952) har vært prest
i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn) i Bergen helt
siden menighetens oppstart i 2002.
Tidligere var han prest i Den norske
kirke, ansatt i Indremisjonsforbundet (ImF) samt prosjektleder i Den
indre Sjømannsmisjon. Han er i
dag formann i For Bibel og Bekjennelse (FBB). Bygstad er kunnskapsrik og profilert, er æresdoktor ved
Concordia Theological Seminary,
Ft. Wayne Indiana (USA) og har
gitt ut en rekke bøker. Han er en
skattet forkynner i inn- og utland.
efrem

Jubilanten har vært prest i DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn)
siden menigheten i Bergen ble etablert i 2002. Han er også formann i
Norges eldste lutherske bekjennelsesbevegelse: For Bibel og Bekjennelse (FBB).
Jan Bygstad er kunnskapsrik og profilert, en skattet forkynner i inn- og
utland og æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Ft. Wayne
Indiana (USA). Han har gitt ut en rekke bøker.

Nåde & sannhet

Boken Nåde og sannhet er et festskrift som takk og heder til Jan Bygstad
som runder 70 år nå i 2022. Boken inneholder 28 artikler som spenner vidt.
Det er interessant og lærerik lesning for alle som er opptatt av kristen tro og
teologi samt kirkens kall og utfordringer i dagens samfunn.
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