Život víry 2018/02 – obsah čísla
* reportáž: „Tyhle kulky jsem za tebe schytal já...“
- životní příběh osobitého amerického evangelisty Todda
Whitea – bývalého dezertéra, rváče a narkomana
* rozhovor – Alexander Barkóci: Půjdu za lidmi třeba až
před brány pekla
- Známý slovenský evangelista vypráví o vysvobození z moci
okultismu, o počátcích své kazatelské služby, plačícím
estébákovi, naplnění Duchem či exorcismu. A také
o vyslyšených modlitbách a zázracích uzdravení...
* téma: Kaplani nejen za mřížemi
- Jak vypadá práce vězeňských kaplanů? Co je povzbuzuje a na co si musejí dávat pozor?
Mají odsouzení o jejich službu zájem? Jak jim může pomoci místní církev? O tom všem píšou
např. Blažej Pelán, Jan Kočnar, Květoslava Jakubalová, Jana Matulíková nebo Robert Čovan.
+ příběhy odsouzených, kteří se ve vězení stali křesťany a jejich život se zásadně změnil
+ přehled organizací působících mezi vězni
+ rozhovor s vojenským kaplanem Janem Blažkem nejen o jeho misích v Afghánistánu
a v bývalé Jugoslávii: „Už jsem se v duchu loučil se svými blízkými...“
* z historie
- virtuální rozhovor s Jonathahem Edwardsem, vědcem, filozofem a kazatelem Velkého
probuzení
+ úvodník Johany Ondráčkové: Jak se v církvi chováme k teenagerům?
+ editorial Tomáše Dittricha: Cesta k zázraku – dravě, nebo inkognito?
+ ptáme se lékaře: Je potřeba jíst vitaminy v tabletách? (V. Šmajstrla)
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Čínští křesťané stále čekají na azyl v ČR;
Sbližování evangelikálů s katolíky?; Zemřel Jiří Dedecius; O Vánocích zahynuly desítky
křesťanů aj.)
+ recenze knihy „Bůh Otec“ od Davea Pattyho (D. Drápal)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ témata k přímluvným modlitbám
+ fejeton Pavla Bosmana na zadní obálce
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