Život víry 2018/01 – obsah čísla
* rozhovor – Ed a Annie Kramerovi: „V domě
nebyla kuchyň ani záchod…“
- Holandští misionáři vyprávějí, jak se v 70. minulého
století letech vydali jako mladí manželé se třemi dětmi
na misii do Nepálu. Jak se jim žilo v chudé odlehlé
vesnici a co pro ně bylo nejtěžší? Jak se jim dařilo šířit
evangelium v hinduistické zemi? A jak zvládli návrat
domů?
* téma: Misie v Nepálu (i jinde)
- Jak se žije misionářům daleko od domova? Co
prožívají a s čím se potýkají? Jak je na dálku podpořit a
povzbudit? Zážitky a příběhy ze svého misijního života
sdílejí Radka K., Hana Šmídová, Peter Kuruc a Anežka
Rybáriková. Marek Slánský pak popisuje problém
„nezvaných misionářů“, kteří narážejí na nepřízeň místních církevních vedoucích. Jak tomu
předejít? A jak se chováme k zahraničním misionářům my?
+ přehled misijních organizací působících v ČR
+ rady pro ty, kdo uvažují o misii
* ze života církve
- reportáž Břetislava Šípka a Stanislava Bubika z poslední, rozlučkové kampaně evangelisty
Reinharda Bonnkeho v Africe
- rozhovor s Markem Prosnerem, novým seniorem KS, o jeho záměrech a cílech i o tom,
jaké místo podle něj mají KS ve společnosti a mezi ostatními církvemi
- zpráva o pražské konferenci s Alexandrem Barkócim
* pokoj s Izraelem
„Jeruzalém je hlavní město Izraele,“ prohlásil Donald Trump. Jaký názor na to mají
zahraniční a české křesťanské osobnosti?
+ úvodník Jiřího Dohnala: Užitek přinesou jedině ti, kdo „zemřeli“
+ editorial Tomáše Coufala: Předvolební přestřelky
+ příběh čtenáře: „Popros Boha, ať ti dá znamení“ (Jiří Koller)
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (ERC má nové předsednictvo; Většina Čechů
chce zdanit církevní restituce; Vyhoštění jihokorejských křesťanů z Číny; Pákistán: Co bude
s vězněnou Asiou Bibi? aj.)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ témata k přímluvným modlitbám v lednu
+ fejeton Jany Frantíkové na zadní obálce
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