Život víry 2017/4 – obsah čísla
* rozhovor – Petr Jašek: Když mě bili, měl jsem pokoj
- Petr Jašek vypráví nejen o pobytu v súdánském vězení:
Jak ho změnilo 445 dní za mřížemi? Proč byl považován za
špiona? Za co se ve vězení modlil? Co ho povzbuzovalo,
když ho šikanovali islamističtí spoluvězni? Jak prožíval
Vánoce? Je pravda, že mohl být propuštěn dřív? O čem
mluvil s ministrem Zaorálkem?
+ přehledná časová osa se souhrnem celého případu
+ rozhovor s velvyslankyní v Egyptě Veronikou
Kuchyňovou Šmigolovou, která v Súdánu vyjednávala
o Jaškově propuštění; a pohledy dalších lidí z Jaškova okolí
* téma: Jak nabízet poklad
- Se sdílením evangelia si mnoho věřících neví rady. Je to
opravdu pro každého? Jak s nevěřícími mluvit o Bohu, aby
to k něčemu bylo? A jak to dělají křesťané v jiných zemích?
* příběhy čtenářů
- Vědět, že jde o kostel, utekla bych
- Vypadala, že už k tramvaji nedojde
* křesťan a společnost: Donald Trump americkým prezidentem
- Jaký vývoj lze v USA očekávat? A proč vlastně křesťané volili Trumpa?
* z historie: Smith Wigglesworth
- Virtuální rozhovor s „apoštolem víry“, skrze něhož bylo mnoho lidí zázračně uzdraveno
+ úvodník Jakuba Limra: Větší než Chuck Norris
+ editorial Tomáše Dittricha: Jak si Ježíš kopal hrob
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ ze života církve: Může křesťanka říct ne? (L. Švábová)
+ nad Biblí: Cena pro vítěze – zadarmo, nebo za skutky? (M. Klesnil)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Bonnke plánuje rozlučkovou kampaň; Čína
vůči křesťanům zpřísňuje; Timothy Keller odchází z vedení sboru)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA ZDARMA: brožura „3 kroky v osobní evangelizaci“ –
praktická příručka pro sdílení Dobré zprávy
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