Život víry 2016/12 – obsah čísla
* téma: Poprvé v církvi
- Je církev místem jen pro křesťany, nebo i pro
nevěřící? Proč je pro mnohé hosty první návštěva
bohoslužeb nepříjemnou zkušeností? Jak jim
můžeme pomoct, aby se mezi křesťany cítili lépe
a aby měli chuť přijít znovu? Nad těmito
otázkami se zamýšlejí např. Veronika Tichá,
Daniel Hurta, Lukáš Targosz nebo Thom
S. Rainer.
Lucie Švábová pak shrnuje výsledky anonymního
dotazníku pro „prvonávštěvníky“ různých sborů.
* rozhovor: Černobílé manželství
- S Lenkou a Mauricem Obare o barvách života
v Africe a v ČR. Lenka vzpomíná mj. na své
kamarády z party skinheadů, na to, jak se dostala
k misijní práci a jak v Keni málem zemřela.
Maurice vypráví o tom, s čím se musel vypořádat
po příjezdu do Evropy, a popisuje zásadní rozdíly
mezi křesťany v jeho domovině a u nás...
* reportáž: Láskyplný provokatér z mexické džungle
- Davida Hogana, misionáře mezi mexickými indiány, provází pověst, že po jeho modlitbách
byly vzkříšeny již stovky zemřelých. Jak vypadala jeho návštěva v ČR?
* reportáž: K zázrakům přes bláto a odpadky
- O misijním výjezdu mezi Cikány na Zakarpatské Ukrajině píše M. Klesnil.
+ úvodník Daniela Pastirčáka: Vianoce jako tajomstvo ženy
+ vánoční povídka: Nevěsta (I. Kultová)
+ editorial Tomáše Dittricha: Zákonná povinnost slavit?
+ pokoj s Izraelem: Absurdní divadlo UNESCO
+ z historie: Vilém Schneeberger tvořil most mezi křesťany
+ peníze a/nebo život: Je správné ručit za něčí úvěr?
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Mokon v Jihlavě; Američtí evangelikálové
volili Trumpa; Asia Bibi – proces opět odročen)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ soutěžní křížovka
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