Život víry 2017/7–8 – obsah čísla
* rozhovor – Vasanti Watkinsonová
- „Odmítla jsem se klanět indickým bohům,“ vzpomíná
bývalá hinduistka. Zároveň vypráví, jak se po obrácení
ke Kristu její život změnil nebo proč se nechtěla vdát,
a vysvětluje, proč jóga „neladí“ s křesťanskou vírou...
* téma: Čemu věří nevěřící
- Jaké jsou hlavní „české mýty o křesťanství“? Jaké
předsudky či negativní zkušenosti lidem brání přijmout
dobrou zprávu o Ježíši? Jaké otázky si nekřesťané kladou
a jaké (možná překvapivě) ne? Jak oslovit „českého
Honzu“? Odpovědi hledali např. Jiří Unger, Pavel Plchot,
Jan Heřmanský, Daniel Spratek nebo Michal Krchňák.
* Thajsko: Mniši se nesmí lechtat
- Zkušenosti české misionářky v buddhistické zemi
(Kristýna)
* pokoj s Izraelem: Donald Trump na Blízkém východě
- Nováček v Bílém domě navštívil centra tří náboženství (Johannes Gerloff)
* z historie: Nevěděli jsme, zda už nejsme v nebi
- Virtuální rozhovor s Mikulášem Ludvíkem, hrabětem z Zinzendorfu, o probuzení
v Ochranově v roce 1727 (Jaroslav Pleva)
+ úvodník Michala Kluse: Byl fuč a jeho peníze s ním...
+ editorial Tomáše Dittricha: Ve stínu Prorocké lilie (o vládě menšiny)
+ kreslené vtipy Pavla Bosmana
+ příběhy čtenářů: Jak jsem to mohl přežít? (F. Hanzlíček); Jóga, ezoterika, deprese... (Jana
H.)
+ mladí lidé a pastorace: „Ani jsem si neuvědomila, že pláču...“ (T. Zgarbová)
+ Vyvinul se Adam z opice? aneb Problém teistické evoluce (J. Potoček)
+ nad Biblí: Patří země Izrael Židům? (J. Gerloff); Odsouzeni k vítězství (J. Dohnal)
+ rodina: Nezvladatelné děti – tři různé přístupy (D. Staněk)
+ křesťan a společnost: Cesty česko-sudetského smíření (T. Dittrich)
+ Jeruzalémská perspektiva: „Nový Hamas“ a spolupráce s Indií (J. Gerloff)
+ peníze a/nebo život: Má sbor půjčovat peníze? (A. Bergnerová)
+ recenze: Stu Garrard: CD Beatitudes (M. Moškoř); A. a M.
Tropkovi: Oslobodenie (I. Kultová)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (ČR: interrupcí ubylo;
Saíd a Naghmeh Abediniovi: rozvod; Filipíny, Indie, Laos, Egypt:
přibývá útoků na křesťany; Írán: církev roste nejrychleji na světě)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ fotoreportáž z koncertu Rend Collective na zadní obálce
+ soutěžní křížovka
+ MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA: magnet/záložka s biblickým
veršem
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