Život víry 2016/3 – obsah čísla
* Petr Húšť: „Zažili jsme věci, o kterých jsme dřív jen četli“
- Snílek, dobrodruh a ředitel festivalu United vypráví o kladech i obtížích dospívání v
konzervativním křesťanském prostředí a o tom, jak mj. ve škole zvěstoval evangelium,
„protože to za totality byla obrovská provokace“, ale také vzpomíná na počátky a postupný
růst spolupráce křesťanů ve Vsetíně a popisuje její nečekané ovoce. Také se např. zamýšlí nad
tím, jak předávat víru dětem v rodině nebo jak mladou generaci zapojit do života církve.
* téma: Evangelium pro české uši
- David Novák: Proč jsou Češi proti církvi a jak to změnit
- Ravi Zacharias: Oslovit šťastného pohana
- Milan Szturc: Překvapivé cesty k srdcím mladých lidí
- Ráchel Bícová: Zbytečné internetové diskuse?
+ anketa: Češi očima zahraničních misionářů
* příběhy čtenářů
- Naše afghánská kamarádka už není muslimka (Markéta)
- Šaman mi řekl, že můj otec musí spálit krávu (J. Novotná)
* pokoj s Izraelem
- Náš spolupracovník v Jeruzalémě Johannes Gerloff se zblízka setkal s „intifádou nožů“
- Jak Izraelci vnímají americké primárky a změny v rovnováze sil v oblasti
+ editorial Tomáše Dittricha: Kristus zemřel nenápadně na konci světa
+ velikonoční úvodník Víta Šmajstrly: Poslední kontrolní stanoviště (Je spasení zadarmo?)
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ komentář Dany Koutecké: Odebírání dětí a „evropské hodnoty“
+ z historie: virtuální rozhovor s Francisem Asburym, „kazatelem v koňském sedle“
+ hudba: rozhovor se skupinou Nenadarmo o chválách a párcích
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Ortodoxní rabíni hledají kontakt s křesťany;
Postoj norských letničních ke kauze rodiny Bodnariových; Společný termín Velikonoc pro
všechny křesťany?; aj.)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
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