Život víry 2017/11 – obsah čísla
* rozhovor: evangelista Daniel Kolenda
- „Boží království má mít pobočku u bran pekla,“ říká
nástupce známého Reinharda Bonnkeho, který se svou
organizací CfaN (Kristus pro všechny národy) působí
hlavně v Africe. V rozhovoru popisuje, jak vnímá
duchovní situaci v Evropě a v Africe, mluví muslimech,
kteří se obracejí ke křesťanství, ale dává nahlédnout i do
svého osobního života s Bohem.
* téma: Ukázat dětem směr
- Jak má vypadat duchovní výchova v rodině? Kde hledat
pomoc? Lze děti nutit k modlitbě? Jak může děti formovat
církevní společenství, nedělní škola, křesťanské kluby či
tábory? Jak v besídce udržet pozornost předškoláků? Co
můžeme nabídnout „elektronickým“ dětem?
O tom všem píšou např. Radomír a Dagmar Kalenští,
Miluše Šálková, Daniel Fér, Jana Frantíková nebo Alena
Damijo.
+ anketa mezi učiteli nedělní školy z různých církví
+ přehled křesťanských organizací, které se věnují práci s dětmi
* křesťan a společnost: „Smíření“ za každou cenu?
- Snaha o obnovu mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí stále budí emoce.
Tomáš Dittrich mapuje vývoj kauzy za posledních několik let (včetně zákulisních tahů)
a stručně shrnuje argumenty pro stavbu i proti ní.
* z historie: Zarostlý, nečesaný, otrhaný...
- Lorenzo Dow – výstřední evangelista Druhého velkého probuzení (virtuální rozhovor)
+ úvodník Lubomíra Ondráčka: 200 euro na kočku (Jak vyhlížíme Ježíšův příchod?)
+ editorial Tomáše Dittricha: „Přežraná“ církev a pouliční evangelizace
+ kreslený vtip Pavla Bosmana
+ příběh čtenářky: Pán Bůh to vzal šmahem (M. Hovorková)
+ Jeruzalémská perspektiva: Hodnocení voleb v Německu (J. Gerloff)
+ knižní recenze: Nevyžádané rady mládeži (L. Endlicherová); Tabito, vstaň! (T. Dittrich)
+ čtenářské ohlasy
+ zprávy ze života církve u nás i v zahraničí (Brodfest; Nový senior KS; Evropský parlament
proti ochraně nenarozených dětí; Pronásledování křesťanů v Eritreji, Kazachstánu...)
+ oznámení o chystaných křesťanských akcích
***
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