ĐỊNH H
HƯỚNG SỬ
Ử DỤNG
Chún
ng ta ₫iều biết yếu tốố quan trọn
ng nhất củ
ủa việc họcc Kinh Thánh có kết qquả chính là mối quan hệ
thuận
n phục, tin
n cậy của mỗi cá nh
hân chúngg ta với Đứ
ức Thánh Linh
L
là Thhần Lẽ Thậật. Ngài sẽẽ giúp
chún
ng ta hiểu ₫ược chín
nh Ngài vàà ý muốn của Ngài khi chúng
g ta học K
Kinh Thánh (Gi 16:1
13-15;
14:21
1). Khi họcc Kinh Tháánh với VieetBible 3.0,, người sử dụng có th
hể tham khhảo các bư
ước như sau
u:
- Mở Kinh Thán
nh theo ₫ịaa chỉ cụ thểể
- Đọcc nhiều lần
n và suy gẫẫm
- So sánh
s
bản d
dịch, xem ₫ối
₫ chiếu
- Thự
ực hiện ghii chú riêngg
- Thaam khảo th
hêm
- Hoààn chỉnh gh
hi chú riên
ng
- Lưu
u lại

MỞ KINH
K
THÁ
HÁNH THE
EO ĐỊA CH
HỈ CỤ TH
HỂ
- Để thaoo tác nhan
nh chống, người sử ddụng cần tập làm qu
uen với tênn viết tắt theo chuẩn
n của
chương ttrình ₫ưa ra.
r Xem th
hêm phụ lụ
ục 2 .

ĐỌC
C NHIỀU L
LẦN VÀ SUY
S
GẪM
- Người ssử dụng nêên dành th
hời gian vàào Thư Viện của ViettBible ₫ể tììm ₫ọc nhữ
ững sách hướng
h
dẫn cách
h ₫ọc và su
uy gẫm Kin
nh Thánh.
- Người d
dùng sử dụ
ụng các tín
nh năng hỗỗ trợ ₫ể ₫ọọc bản văn
n dễ dàng: pphóng to, thu nhỏ, chế ₫ộ
hiển thị mở rộng toàn
t
màn hình,
h
các ttính năng văn bản (cchữ in ₫ậm
m, in nghiêêng, gạch chân,
tô màu) hỗ trợ việcc quan sát bản văn trrong quá trrình ₫ọc nhiều lần.

SO SÁNH
S
CÁC
C BẢN DỊỊCH, ĐỌC CÁC PHẦ
ẦN KINH THÁNH ĐỐI
Đ CHIẾ
ẾU (NẾU CÓ)
C
- Người ssử dụng tù
ùy theo nhu
u cầu và sởở thích màà mở phần So Sánh B
Bản Dịch trrên Tab mớới của
cùng cửaa sổ, mở trrên một cử
ửa sổ phụ k
khác hoặc cửa sổ riên
ng biệt. Hooặc người sử
s dụng mở
m cửa
sổ phụ K
Kinh Thánh
h (bản dịch
h khác) soong song với cửa sổ hiện
h
hành trong trườờng hợp so sánh
ít bản dịịch.

hánh Kinh Đối Chiếu
u là ₫ọc ph
hần Kinh Thánh
T
có cù
ùng nội duung tại cácc ₫ịa chỉ khác
k
ở
- Đọc Th
trong Kiinh Thánh..

THỰ
ỰC HIỆN V
VIỆC GHII CHÚ
-

-

-

C
Chương trìn
nh VietBib
ble 3.0 có thể giúp người
n
sử dụng
d
ghi vvà lưu lại những
n
₫iều
u bạn
học ₫
₫ược theo cách riêng
g của bản thân. Mỗi ghi chú riêng sẽ ₫ưược gắn vớới một hoặcc một
dãy ccâu Kinh thánh
t
nhấtt ₫ịnh và ₫₫ược xếp vào
v một ph
hân loại (thhẻ ghi nhớớ với màu tương
t
ứng) tùy hoàn toàn
t
theo ý của ngườời sử dụng..
N
Những ghi chú
c riêng ₫ược lưu l ại, người sử
s dụng có thể ‘tham
m khảo’ như
ư những tàài liệu
chú tthích, chú
ú giải, giải nghĩa củaa cá nhân.. Nếu thườ
ờng xuyênn ghi lại nh
hư một bàài học
Kinh
h Thánh, bàài giảng, bài
b dạy... th
hì sau mộtt thời gian
n người sử dụng sẽ có
c “một kh
ho” do
chính
h mình sưu
u tầm và soạn thảo m
một cách cóó hệ thống
g.
Sau khi ₫ọcc xong nhiều lần, ngư
ười sử dụn
ng nhấp ch
huột phải vvào câu cần ghi chú, chọn
thêm
m ghi chú và
v mở (cácch mở tùy vào ngườii dùng muốn). Kế tiếếp là các th
hao tác nh
hư lúc
soạn văn bản.

-

G
Ghi những suy
s gẫm, học
h hỏi vàoo cửa sổ nàày

THA
AM KHẢO THÊM
-

-

-

-

-

-

T
Từ ₫iển: traa cứu ý ng
ghĩa từ ngữ
ữ [người sử
s dụng kééo rê chuộột tô ₫en từ ngữ ₫ó, nhấp
chuộột phải, trìn
nh ₫ơn ₫ộng tra cứu
u sẽ hiện ra,
r nhấp vào "Từ Điểển" (nếu khả
k dụng). Hoặc
ngườời sử dụng vào trực tiếp
t
trên th
hanh thực ₫ơn "Công
g Cụ", chọọn "Từ Điển
n", nhập từ
ừ hay
cụm từ cần tra cứu]
B
Bản ₫ồ: vị trí
t ₫ịa lý của
c ₫ịa dan
nh (nếu cóó) trong bả
ản văn Kinnh Thánh [người sử dụng
kéo rrê chuột tôô ₫en từ ngữ
n ₫ó, nhấấp chuột phải,
p
trình ₫ơn ₫ộngg tra cứu sẽ hiện ra, nhấp
vào ""Bản Đồ" (n
nếu khả dụ
ụng). Hoặcc người sử dụng vào trực
t
tiếp trrên thanh thực ₫ơn "Công
"
Cụ", chọn "Bản
n Đồ", nhập
p tên ₫ịa d anh cần trra cứu]
Chú thích: Mỗi
M câu Kiinh Thánh
h mà ngườii sử dụng ₫ang
₫
xem ccó thể khôông hoặc cóó một
hay n
nhiều chú thích tươn
ng ứng, do các tác giảả viết.
C
Chú giải: Mỗi
M câu Kin
nh Thánh mà người sử dụng ₫ang
₫
xem ccó thể có một
m hoặc nhiều
n
nội d
dung chú giải
g cho nóó, do các táác giả viếtt Chú Giải Kinh Tháánh thực hiện. Chú giải
g là
chú tthích kèm theo phần
n liên hệ ápp dụng.
h mà bạn ₫ang xem có thể có một hoặc nhiều nội dung
G
Giải Nghĩa: Mỗi câu Kinh
K
Thánh
giải n
nghĩa cho nó, do các tác giả viếết Giải ngh
hĩa Kinh Th
hánh thực hiện.
o Giải Ngh
hĩa Thế Kỷ
ỷ 21 [trọn bbộ Tân Cựu
u]
o Giải Ngh
hĩa Warren
n W.Wiersbbe [trọn bộộ Tân Cựu]]
o Giải Ngh
hĩa William
m Barclay [[Tân Ước]
o Giải Ngh
hĩa 'The Bible Speak Today' [m
một vài sách
h]
o Giải Ngh
hĩa Dick Woodward
W
[[một vài sáách]
o Giải Ngh
hĩa MS Trầần Đào [mộột vài sách]
h]
Sáách, tài liệệu khác có nội dung lliên hệ (troong thư việện cơ sở hooặc thư việện riêng).
o Tìm ₫ọc nhờ xem tiêu
t
₫ề nàoo trong thư
ư viện có ý liên quann
o Dùng Taab Tìm Kiếm, tùy ch
hỉnh chỉ tììm trong Thư
T Viện SSách, chọn
n ₫iều kiện tìm
kiếm (giiới hạn loại tài liệu), nhập từ kh
hóa có nội dung liên quan.
Th
ham khảo trực tuyến
n (nếu có k
kết nối Inteernet)
o Các tran
ng chương trình mặc ₫ịnh kết nối
n (Wikipeedia, Googgle Map)
o Các tran
ng do cá nh
hân người ddùng tự ₫ịnh ₫ường dẫn

HOÀN CHỈNH PHẦN GHI CHÚ RIÊNG
-

Bổ sung, sửa ₫ổi nội dung
Hiệu chỉnh trình bày cho ₫ẹp mắt
Lưu ý các ₫ịa chỉ Kinh Thánh nên ₫ược viết ở dạng tên viết tắt ₫ể chương trình có thể
tự ₫ộng truy xuất ₫ếm ₫ịa chỉ ₫ó khi người sử dụng có nhu cầu ₫ọc lại ghi chú. Xem thêm
phụ lục 3 .

LƯU LẠI
-

Lưu ghi chú riêng.
Người sử dụng có thể ₫ánh dấu cửa sổ nào mà mình muốn xem lại kỹ hơn trong những
lần sau ₫ó nhờ chức năng 'Đánh Dấu Cửa Sổ Yêu Thích'.
Trong trường hợp việc học nghiêng cứu sẽ còn tiếp tục, người sử dụng thực hiện thao
tác lưu giao diện ₫ể ghi nhận giao diện ₫ang làm việc của mình ₫ể có thể nhanh chống mở
lại trong những lần khởi ₫ộng sau.

Dành thời gian cầu nguyện về những ₫iều Chúa dạy dỗ và sống vâng lời Ngài.

