CZAS POTRZEBNY NA PRZECZYTANIE
STAREGO TESTAMENTU około 3489 minut

58

godzin

www.biblia-info.pl

PYTANIE: Ile czasu zajmie mi przeczytanie całej Biblii?
Na planszy podano przybliżony czas potrzebny na przeczytanie każdej księgi Pisma
Świętego przy średniej szybkości czytania. Pomyśl, ile czasu każdego dnia spędzamy
na przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie telewizji. Zamiast tego
moglibyśmy wykorzystać ten czas na zgłębienie Pisma Świętego! Wiele z ksiąg
biblijnych możemy z łatwością przeczytać w mniej niż godzinę. W czasie, jaki zajmuje
oglądanie kolejnych seriali możemy zapoznać się z treścią najpopularniejszych ksiąg
biblijnych takich jak Księga Rodzaju, Psalmów, Przysłów, Ewangelia Jana czy List do
Rzymian. Przeczytanie niektórych ksiąg biblijnych zajmie Ci nie więcej niż kilkanaście
minut! Biblia znajduje się w wielu polskich domach, jest otaczana ogromnym
szacunkiem, niestety rzadko jest czytana. Rzucamy Ci wyzwanie WEŹ PISMO ŚWIĘTE
DO RĘKI i zacznij czytać! Jeśli spędzasz tylko 12-15 minut dziennie, możesz z łatwością
przeczytać Biblię w ciągu jednego roku.
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CZAS POTRZEBNY NA PRZECZYTANIE
NOWEGO TESTAMENTU około 1114 minut

19

godzin

www.biblia-info.pl

PYTANIE: Ile czasu zajmie mi przeczytanie całej Biblii?
Na planszy podano przybliżony czas potrzebny na przeczytanie każdej księgi Pisma
Świętego przy średniej szybkości czytania. Pomyśl, ile czasu każdego dnia spędzamy
na przeglądanie mediów społecznościowych i oglądanie telewizji. Zamiast tego
moglibyśmy wykorzystać ten czas na zgłębienie Pisma Świętego! Wiele z ksiąg
biblijnych możemy z łatwością przeczytać w mniej niż godzinę. W czasie, jaki zajmuje
oglądanie kolejnych seriali możemy zapoznać się z treścią najpopularniejszych ksiąg
biblijnych takich jak Księga Rodzaju, Psalmów, Przysłów, Ewangelia Jana czy List do
Rzymian. Przeczytanie niektórych ksiąg biblijnych zajmie Ci nie więcej niż kilkanaście
minut! Biblia znajduje się w wielu polskich domach, jest otaczana ogromnym
szacunkiem, niestety rzadko jest czytana. Rzucamy Ci wyzwanie WEŹ PISMO ŚWIĘTE
DO RĘKI i zacznij czytać! Jeśli spędzasz tylko 12-15 minut dziennie, możesz z łatwością
przeczytać Biblię w ciągu jednego roku.
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