Wystawa Biblii: Od pergaminu do e-Biblii

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
26 listopada - 13 grudnia
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę dzieła,
które jest niekwestionowanym, światowym
bestsellerem i sprzedało się w największej liczbie
egzemplarzy.
To niecodzienna okazja do zobaczenia licznych wydań
Pisma Świętego, w tym pergaminowych zwojów,
poprzez kilkusetletnie egzemplarze wydane drukiem,
po ekspozycję najnowszych wydań cyfrowych.
Wszystko to w ramach biblijnej ścieżki edukacyjnej z
przewodnikiem, którą przygotowali organizatorzy
wystawy. Każdy ze zwiedzających będzie mógł
zapoznać się z historią tworzenia się kanonu ksiąg
świętych judaizmu i chrześcijaństwa oraz odkryć
niezwykłą wartość tej Księgi, nie tylko jako dzieła
literatury starożytnej, ale przede wszystkim, jako
fundamentalnego źródła wiedzy chrześcijańskiej.
WYSTAWA BIBLII
“Od pergaminu do e-Biblii”
26 listopada – 13 grudnia

DATY WYDARZENIA

26.11 - 13.12.2018:

Książnica Pomorska im.
Stanisława Staszica w Szczecinie
Szczecin

Książnica Pomorska sala im. Zbigniewa Herberta
zwiedzanie wystawy z przewodnikiem
Wstęp wolny!
Wystawa rozpocznie się wykładem „Biblia a
medycyna” dnia 26 listopada 2018 (poniedziałek) o
godz.17:00 i potrwa do 13 grudnia 2018. Wystawa
będzie otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9:00 do 19:00, we wtorek do
15.00 (godzina zamknięcia). Czas zwiedzania wystawy
to ok 60 minut, wejścia co pół godziny. Zwiedzanie dla
szkół od poniedziałku do piątku do godz. 13:00 (po
uprzednim umówieniu).
W trakcie wystawy odbędą się jeszcze dwa wykłady:
• „Biblia a proroctwa” – 3 grudnia o godzinie 18:00
• „Biblia a nauka” – 10 grudnia o godzinie 18:00
Osoby zainteresowane tematyką prelekcji zapraszamy
do kontynuowania poszerzania wiedzy na wykładach,
które odbędą się w Szczecinie przy placu Mariackim 4:
• „Czego nie wiedział Nostradamus” – 14 grudnia o
godzinie 18:00
• „Po co przyszedł Jezus Chrystus” – 15 grudnia o
godzinie 18:00
• „Wydarzenia czasów końca” – 16 grudnia o godzinie
18:00
Wszystkie wykłady będą prowadzone w oparciu o tekst
Pisma Świętego.
W całej historii nigdy nie podjęto tak wielu działań dla
zniszczenia jakiejś idei, jak miało to miejsce w
przypadku Biblii. Różne próby zniszczenia pism
biblijnych lub wymazania ich treści z ludzkich
umysłów można znaleźć praktycznie w każdym wieku.
Dzisiaj wiemy, że wszelkie działania, które miały na
celu zniszczenie, bądź zmianę treści Pisma Świętego
były z góry skazane na niepowodzenie. Biblia stanowi
najważniejsze źródło poznania Boga i to Stwórca
pragnie, aby każdy kto szuka prawdy mógł ją znaleźć
w niezmienionej formie. Tylko Pismo Święte jest
źródłem poznania prawdy o Bogu.
Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że odkryto już w
sumie 30 tysięcy miejsc biblijnych, a Pismo Święte
stało się wręcz „przewodnikiem” dla wielu
archeologów. Jeden z nich wyznał: „Prowadziliśmy
badania z Biblią w jednej ręce, a szpadlem w drugiej.”
Dla każdej osoby, która odwiedzi wystawę
organizatorzy mają drobny upominek. Dodatkowa
niespodzianka czeka na tych, którzy posłużą się
hasłem: tylkobiblia.pl
Serdecznie zapraszamy !!!

Źródło: https://www.facebook.com/ksiaznicapomorska/
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