
																																																					
       Milí priatelia,  

 

problematika manželstva, rodiny a výchovy detí 
sa stala témou mimoriadne naliehavou 
a potrebnou nielen v našich zemepisných šírkach. 
V prostredí otvorenej a meniacej sa spoločnosti sú 
mnohí rodičia, vďaka širokej ponuke rôznych 
trendov a názorov, dezorientovaní. To bol jeden 
z dôvodov, prečo sme spolu s manželkou začali 
spolupracovať s Timom a Darcy Kimmelovcami z 
USA v oblasti kresťanskej výchovy a duchovného 
poradenstva pre manželov.  

Druhým dôvodom je rozpad inštitúcie manželstva. 
Zdravé rodiny sú základom celej spoločnosti 
vrátane cirkvi. Bez duchovne ukotvených rodín je 
misia v zbore takmer nereálna. To je druhý dôvod 
toho, že sme preložili dve knihy s tematikou 
rodiny a duchovnej formácie detí. V dnešnej dobe 
je to pomerne náročná výzva, v ktorej je potrebné 
rodinám dať pomocnú ruku. Preto sme pripravili 
kvalitné knihy, ktoré ocenia nielen rodičia, ale aj 
kazatelia a vedúci pracovníci.

	
Ponúkame vám knihu Výchova a milosť [8.-EUR], ktorej 
autorkou je dcéra Tima Kimmela - Karis Kimmel Muray. 
Zodpovednosť za výchovu detí nesú najmä rodičia, ktorým 
v ich mandáte treba pomáhať. Karis v nej otvára problematiku 
milosť Božej v kontexte výchovy detí a dáva praktické 
návody, ako vytvárať v domácnosti kultúru a atmosféru, ktorá 
má svoj pôvod v Božej milosti.	
 
Na adresu knihy sa doc. PhDr. Emil Komárik, CSc. 
z Katedry pedagogickej a školskej psychológie, PF UKF 
v Nitre, vyjadril nasledovne:  
 

Keby naši rodičia takto rozumeli Písmu, možno by menej 
našich rovesníkov uverilo bludom. A keby sme boli my takto 
rozumeli Písmu, možno by naše deti mohli prejsť detstvom s 
menšími trápeniami a s menšou bolesťou v srdci. 
 
 

Úplne čerstvá kniha Výchova výchovou [9.-EUR] z pera 
Tima Kimmela je zameraná na svet rodičov, ktorí zápasia 
o budúcnosť svojich detí. Tim v nej prezentuje svoje hlboké 
presvedčenie, že tento zápas začína u rodičov. Tu je dôležité, 
aby rodičia porozumeli evanjeliu a žili jeho praktické 
aplikácie v rodine. Na konci knihy je študijná príručka, ktorá 
sa dá využiť pri skupinovej práci s rodinami.  
 
Povzbudzujeme vás, aby ste posunuli tieto kvalitné zdroje do 
vašich zborových spoločenstiev. Je to vhodný darček nielen 
rodičom pri príležitosti narodenia ich detí, alebo nástupe ich 
ratolestí do školy, ale aj ako vianočný darček pre priateľov zboru. 
Knihy vám budú zaslané na adresu, ktorú uvediete. Objednávku 
môžete poslať do Teleos alebo Porta Libri (Jana Hlatká, 
porta@porta.sk , 0948 172 420 resp. 02 5564 0868. 
 
S úctou,	 
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TELEOS, s.r.o.      adresa:  J. Závodského 148/26, 010 04 Žilina         IČO: 50 794 027        DIČ: 2120483167  
                                mobil: +421 903 545 061       e-mail: tibor.mahrik@teleos.sk      www.teleos.sk             


