Život víry 2016/9 – obsah čísla
* Dilema amerických voleb
- Volba mezi H. Clintonovou a D. Trumpem je z pohledu
mnoha evangelikálů nešťastná. Křesťanští voliči si vybírají
mezi „dvěma zly“. Můžou si za to sami?
* rozhovor: Ben Fitzgerald
- Evangelista a bývalý pastor známého sboru Bethel
v kalifornském Reddingu (a ještě předtím drogový dealer)
si nestanovuje malé cíle: Loni v Norimberku na akci
Awakening Europe shromáždil 27 000 lidí – a příští rok by
podobné setkání rád uspořádal v Praze. Čechům fandí
a povzbuzuje je: „Už to tady máte!“
* příběhy čtenářů
- V Praze jsem postrádala radost (T. Kalmová)
- Myslela jsem si, že už si na kytaru nezahraju (L. Tojnarová)
* reportáž: Křesťanská konference
- KK byla letos plná prorokování a příběhů o Božím jednání.
+ úvodník Mojmíra Kalluse: Máme židy milovat víc než muslimy?
+ editorial Tomáše Dittricha: Blaze vám, cholerikové, neboť...
+ křesťan a společnost: Iráčtí uprchlíci v ČR – aktuální stav
+ nad Biblí: Jákobův Jabok (Anděl, který nedokázal přeprat člověka?)
+ rodičům: „Moje dítě nic nezajímá. Co s tím?“
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Pronásledování křesťanů v Rusku; Čínští
křesťané žádají v ČR o azyl...)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
==============
Rádi bychom Vám také doporučili některé z novinek Nakladatelství KMS:
* L. a V. Ondráčkovi: Lov, nebo zjevení?
Revidované a doplněné vydání osvědčené knížečky o hledání životního partnera.
* Pavel Bosman: Co to tu děláš, bratře zajíci?
Další sbírka kresleného humoru od oblíbeného karikaturisty. Lze použít i jako omalovánky
pro dospělé. :-)
* Křesťanská konference 2016 (CD)
Nahrávky všech přednášek a seminářů z letošní KK ve formátu MP3.
Všechny tyto tituly (a mnoho dalších) si můžete objednat na adrese http://knihy.kmspraha.cz
==============
V případě zájmu si toto číslo časopisu můžete samostatně zakoupit zde:
http://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/casopisy/zivot-viry/zivot-viry-2016-9

Informace o předplatném: www.zivotviry.cz
Jednotlivá vydání ve formátu PDF pro tablety nebo čtečky lze zakoupit na
www.palmknihy.cz (viz http://palmzv.jdem.cz).

