Život víry 2017/10 – obsah čísla
* téma – Péče o bolavé duše
- Jak pomáhat lidem, kteří mají psychické problémy?
Na co si dát pozor? Jak nahlížet na psychiatrii? Jsou za
duševními potížemi démoni, nebo jsou „přirozené“? Jaká
je u poradce role znalostí a role zjevení? Jak se chovat
k depresivním lidem v církvi? I nad těmito tématy se
zamýšlejí Marek Macák, Petra Mizurová, Viera Kliszová
nebo Karol Verčimák.
+ Je hypnóza škodlivá? (Vít Šmajstrla)
+ přehled křesťanských psychologických a poradenských
směrů a hnutí působících v ČR a SR
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
* rozhovor – Lin Buttonová:
„Zranění vojáci válku nevyhrají“
- Známá britská křesťanská poradkyně a autorka knih vypráví, jak se dostala ke své práci,
a vysvětluje, jaké jsou kořeny psychických problémů, zda má být pastorace úkolem kazatelů
a proč někteří vedoucí v církvi ke službě vnitřního uzdravení přistupují rezervovaně...
* křesťan a společnost – Volit? A koho? (Roman Joch)
- pět otázek k letošním parlamentním volbám
* z historie – Martin Luther: „Byl jsem husita, aniž jsem to věděl“
- Virtuální rozhovor s ústřední postavou evropské reformace. Jak přišel na svých „95 tezí“?
Opravdu je přitloukl na dveře kostela? O čem si psal s představiteli Jednoty bratrské?
+ předvolební editorial Tomáše Dittricha: Koblihy mám rád...
+ úvodník Davida Floryka: Kdo brání nástupu vlády zla?
+ recenze knihy Vytržení od Sergeje Miháľa (P. Neústupný)
+ příběh čtenářky: Co se lze naučit při cestě stopem přes Norsko (D. Koutecká)
+ ptáme se lékaře: Plané neštovice – nakazit dítě? (O. Čapek)
+ pokoj s Izraelem: Může být křesťan sionistou? (M. Kallus)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Mariánský sloup odmítnut pražským
magistrátem; Češi – ateističtí sobci?; USA a nedenominační křesťanství; Finsko: obrácení
muslimové...)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ (foto)reportáž z festivalu United na zadní obálce
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