Život víry 2017/9 – obsah čísla
* rozhovor – David Novák: „Se závody v běhu asi
skončím“
- Proč šel místo vysoké školy na vojnu? Jak řešil své
pochybnosti o víře? Jaké vidí v Církvi bratrské protichůdné
proudy a skupiny a jak spolu vycházejí? Jaké jsou přínosy
a limity ekumenické spolupráce? Proč a jak zakládat nové
sbory? Proč si občas říká, že měl možná zůstat elektrikářem?
– O tom všem (a nejen o tom) mluví nastupující předseda
Církve bratrské.
* reportáž – Awakening Europe
- Jak probíhala jedna z největších evangelizačních akcí
v dějinách Prahy? Jaké poselství přinesl Reinhard Bonnke
a další světově proslulí evangelisté? Přinesla akce očekávaný duchovní průlom? Jak ji hodnotí
čeští církevní vedoucí?
* hudba – Rend Collective: „Uctívání nás může bavit“
- Rozhovor se severoirskou hudební skupinou, která v červnu navštívila ČR.
* z historie – Rich Mullins: Provokující vagabund
- Před 20 lety zemřel zpěvák, který v ledasčem nabourával církevní konvence; svou hloubkou
a upřímností však mnohé křesťany výrazně obohatil.
+ úvodník senátora Libora Michálka: Změna je možná
+ editorial Tomáše Coufala: Ve zlomku vteřiny
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ příběhy čtenářů: Měl jsem před sebou osm let vězení (J. Marván); Křivej jak paragraf – už
ne! (M. Jirásek)
+ předvolební anketa: Mluví pastoři a kazatelé o politice? Jak a proč?
+ fejeton Aleny Damijo
+ ze života církve: Představujeme nového předsedu českých baptistů Pavla Coufala
+ rodičům: Je domácí škola vhodná pro každého?
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Zprávy o letních akcích v ČR a SR; Írán:
Křesťané odsouzeni k dlouhým trestům; Německo a sňatky homosexuálů; UNESCO a Izrael)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
+ lyrická podzimní imprese Zuzany Földesiové na zadní obálce
+ MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA: Mapa pronásledování 2017
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