Suomalainen
Nyt kirjakaupoista kautta maan

Valoa pimeyteen

Suomalainen Ääniraamattu on tilattavissa nyt
CD- ja Mp3-versioina kirjakaupoista kautta maan.

Lenkille, autoon ja arjen askareisiin!
Mp3-muotoinen Raamattu kulkee mukanasi
kaikkialle.

Kysy jälleenmyyjältäsi.

Tee työ- ja automatkoistasi virkistäytymiskeidas
kiireen keskellä. Anna Raamatun ikiaikaisten
kertomusten tuoda lohdutusta, turvaa ja
virkistystäsi arkipäivääsi - juuri silloin kun sitä
eniten tarvitset.
Suomalainen Ääniraamatun mp3-versio
toimitetaan neljällä cd-rom levyllä, joita voit
kuunnella myös suoraan mp3-toistoa tukevilla
CD- ja DVD-soittimilla. Et siis välttämättä
tarvitse erillistä mp3-soitinta. Varmista mp3toiston tuki laitteistasi.
Raamattu mp3-muodossa on huikea kokemus.

Koko Raamattu huippuluokan äänikirjana,
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Ääniraamattu

Alussa oli Sana, puhuttu Sana
Usko ihmeitä tekevään ja kansastaan huolta pitävään
Jumalaan syntyi vuosisatojen ajan kuulemalla. Jumalan
ja ihmisen välisestä kohtaamisesta kerrottiin iltanuotion
äärellä, telttamajoissa, avoimen taivaan alla.

Suomalainen Ääniraamattu on lähellä tuota aitoa
ja alkuperäistä, kuin paluuta ikiaikaisen perinnön
äärelle.
Alussa oli todellakin Sana, puhuttu Sana.

Raamattu siellä missä sinäkin
Suomalainen Ääniraamattu on Raamattu mp3-

Suomalainen Ääniraamattu Elämäsi kaikkiin hetkiin
Mennyt ei koskaan palaa

Nyt mukaan

Koskaan aikaisemmin tämä ei ole ollut mahdollista. Et ehkä

Mp3-muotoinen Raamattu on siellä missä sinäkin, matkalla,

ole edes uneksinut tästä, mutta nyt se on täällä. Sana on

työssä ja opiskelussa, lenkillä ja arjen askareissa. Ääneen

tullut lähelle.

luettuna Raamatun kertomuksista avautuu ulottuvuuksia,

Suomalainen Ääniraamattu tuo Raamatun koko sisällön
mp3-soittimeesi tai puhelimeen. Suosikkiartistiesi keskelle.
Ajasta ja paikasta riippumatta, tässä ja nyt.

Sinä päätät
Raamattu huippuluokan äänikirjana. Selaa Raamatun kirjoja
kuten albumeja ja kuuntele valitsemasi luku. Käyttö on
salamannopeaa. Merkitse suosikkilukusi ja tee omia
soittolistoja. Raamatun tekstit voit lukea suoraan mp3soittimestasi. Kuuntele tai lue - Raamattu on taskussasi.
Nyt ja aina.

jotka muuten jäävät helposti piiloon. Jotain uutta saa
alkunsa. Raamatussa ei turhaan sanota, että usko tulee
kuulemisesta.

Kestävät eväät
Mp3-muotoinen Raamattu on elämäsi paras ostos. Se ei
vanhene eikä haalistu. Ääniraamattu kestää kun päivän hitit
hiipuvat. Suuntaa rohkeasti eteenpäin. Voit olla varma, että
Raamatun lohdutusta ja turvaa tuovat sanat ovat mukana
elämäsi käännekohdissa ja läsnä niin ilossa kuin surussakin.
Jotain kestävää on tarttunut mukaan.

äänikirjana ja enemmän. Kuuntele missä haluat,
Jumalan sanat ovat lähellä. Lue ja tule lohdutetuksi Raamatun tekstit löytyvät mp3-soittimestasi.
Vallankumous mp3-soittimissa on alkanut.

www.aaniraamattu.fi
Anna tuulen puhaltaa.

