Život víry 2018/7–8 – obsah čísla
* téma: Kde křesťané „bydlí svorně“ (místní ekumena)
- Mají křesťané usilovat o jednotu? Proč a za jakých podmínek?
S kým spolupracovat a s kým ne? Znamená ekumena „rezignovat
na vlastní identitu“? Odpovědi na tyto otázky hledají např. Miloš
Poborský, David Novák nebo Lubomír Ondráček.
Doplněno rozsáhlou anketou – rozhovory s vedoucími
osobnostmi z šesti měst či oblastí v ČR (Plzeň, Olomouc, Severní
Čechy, Šumava, Vsetín, Český Těšín) a jednoho města v SR
(Bratislava), kde se místní spolupráci mezi křesťany daří lépe než
jinde a kde nezřídka nese i viditelné ovoce.
* rozhovor – Harry a Kate Bensonovi: Dobrý vztah je jako
zlatá medaile
- Britští odborníci na manželství popisují svůj vlastní příběh (mj. sami prošli krizí svého
vztahu) a přidávají praktické rady, jak mít úspěšné a radostné manželství. Přemýšlejí mj.
i o tom, jak má křesťan hledat životního partnera, zda si brát nevěřícího... Harry téma ještě
doplňuje zajímavými výsledky svých sociologických průzkumů.
* reportáž: Na řece Bocay
- Čeští misionáři v Latinské Americe: Zvěstování evangelia v zemi indiánů, sopek, divoké
přírody a politické nestability
* ze života církve: Zážitky z Bethelu
- Stanislav Bubik (CBH Praha) popisuje „kulturu úcty a prorocké pomazání“ ve známém
sboru v Reddingu
* můj příběh
- Tajná tiskárna a ruské Bible v pytlích U. S. Army – životní zákruty Aleny Kovářové
... a další příběhy čtenářů
* z historie: Bílý muž s knihou
- Virtuální rozhovor s Adoniramem Judsonem, prvním americkým misionářem, překladatelem
Bible a autorem barmské mluvnice
+ editorial Tomáše Dittricha: Vedoucí – nejzranitelnější část církve?
+ úvodník Davida Nováka: Odpočívat? A proč vlastně?
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ umění: Jsou Letopisy Narnie „křesťanské“? (P. Hošek)
+ pastorace, vedení: Proč ve sboru nesedávám s manželem (R. McLaughlinová)
+ jeruzalémská perspektiva: Skutečné příčiny nedávných nepokojů v Gaze (J. Gerloff)
+ misie: Jak roste církev „hinduistickém“ Nepálu (Š. Šorfová)
+ povídka: O trpělivém vinaři (D. Nerková)
+ humor: Chystá se misijní cesta na Mars (Kachnys Klepydopulos)
+ zprávy o církvi u nás i v zahraničí (Iráčtí křesťané v ČR; Irsko povolí interrupce; Trump se
zastal severokorejských křesťanů; Portugalsko odmítlo eutanazii)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ témata k přímluvným modlitbám
+ soutěžní křížovka
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