Život víry 2018/03 – obsah čísla
* téma: Vzepřít se strachu
- Kde pramení náš strach? Jak s ním pracovat? Je strach
vždycky hříchem? Co když modlitba nepomáhá? Čeho se
bojí křesťané a čeho nevěřící? Co trápí dospívající? Nad
těmito otázkami přemýšlejí např. Pavel Raus, Marek
Macák, Dalimil Staněk, Karol Verčimák nebo Janette
Oubrechtová.
* rozhovor – Tomáš Süss: Prožil jsem rok a půl ve
strachu
- Mladý letniční kazatel vypráví o cholerickém
sousedovi, o navrtaném přívodu elektřiny i o skákání
z útesu do moře, o tom, proč v církvi mluví o svých
selháních nebo o tom, jak budovat zdravé společenství...
* reportáž: Ohnivé společenství
- Věhlasní světoví evangelisté (B. Fitzgerald, R. Bonnke, P. Manwaring, J.-L. Trachsel aj.)
připravili v německém Lörrachu „Školu probuzení“.
* nad Biblí: Je Bůh dobrý? Opravdu vždycky?
- Dave Patty přemýšlí, co křesťanům „napomáhá k dobrému“.
* z historie: Pravdu zabít nelze
- virtuální rozhovor s Balthasarem Hubmaierem, kazatelem a teologem křtěnecké reformace
+ úvodník Dana Drápala: Zvolili jsme prezidenta. Co dál?
+ editorial Tomáše Dittricha: Velký pátek – rodinný svátek?
+ kreslené vtipy Pavla Bosmana
+ pokoj s Izraelem: Je Jeruzalém skutečně „město tří velkých náboženství“?
(Johannes Gerloff)
+ příběhy čtenářek: Nemohla jsem jet v plné tramvaji; Bílý proužek na ruce i na srdci...
+ ze života církve: Pěvecký sbor Fusion v Olomouci jen kvete
+ zprávy o církvi u nás i v zahraničí (Pronásledování křesťanů v roce 2017; Mariánský sloup
– nedodržené usnesení; Nový ředitel KAM; Zemřel James W. Sire; První Momokon;
Anne Graham-Lotzová v Indii aj.)
+ recenze knih „Už se nebojím“ a „Hledal jsem Alláha, našel Ježíše“
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ témata k přímluvným modlitbám
+ fejeton Aleny Damijo na zadní obálce
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