Život víry 2017/12 – obsah čísla
* rozhovor – Julo Slovák: „Kytaru jsem si koupil jen
z poslušnosti“
- Slovenský vedoucí chval a frontman hudební skupiny
eSPé popisuje nejen své duchovní a hudební začátky
a otázky s nimi spojené, ale také vznik evangelizačního
projektu Godzone a zamýšlí se nad křesťanskou hudební
službou obecně.
* téma: Otevřený dům i srdce
- Proč je pro křesťany (a pro církev jako celek) důležitá
pohostinnost? Jaké má meze? Jak je možné s ní prakticky
začít a co je pro skutečnou pohostinnost nejdůležitější?
Odpovědi na tyto otázky hledají Hana Nováková, Lucie
Vlasáková a další.
* ze života církve
- rozhovor s Tomášem Tyrlíkem, nedávno ustanoveným biskupem Slezské církve
evangelické a. v., o tom, jak vidí svou novou roli a kam chce svou církev vést
- zpráva z modlitební konference Mokon
* z historie: Příběh nejznámější vánoční písně
- virtuální rozhovor s F. X. Gruberem, autorem písně Tichá noc
+ vánoční úvodník Bohuslava Wojnara: Svátky lásky a rozdělení
+ editorial Tomáše Dittricha: Táborák v pokoji
+ nad Biblí: Co měly společného Marie a Chana? Pokus najít Vánoce ve Starém zákoně
(T. Dittrich)
+ fejeton Pavla Bosmana: Vánoce na divokém západě
+ příběhy čtenářů
+ komentář Davida Floryka: Vládní „antikoncepce“ rodinné politiky?
+ Jeruzalémská perspektiva: Palenstinské „usmiřování“ a kurdská nezávislost (J. Gerloff)
+ knižní recenze: Znovu ke knize Vytržení (A. Zelina)
+ vánoční povídka pro děti: Co si povídaly betlémské ovečky (M. Adamcová)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (podzimní křesťanské akce; Ondřej Vetchý hraje
Jeronýma Pražského; Pákistánský křesťan odsouzen k smrti; Střelba v americkém kostele;
V Súdánu je křesťanským dětem odpíráno jídlo...)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ soutěžní křížovka
+ kreslené vtipy a další silvestrovský humor
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