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MyBible pomoże ci uważnie i głęboko studiować Biblię. Sprawi to, że czytanie Biblii będzie
wygodniejsze, ponieważ zawsze będziesz mieć ją przy sobie bez potrzeby połączenia z
Internetem. Dostępne są tłumaczenia Biblii w ponad trzystu językach, w tym oryginalne
teksty i wczesne tłumaczenia w starożytnym języku greckim, starożytnym języku hebrajskim
i aramejskim. W MyBible masz również komentarze, słowniki biblijne, tezaurusy, codzienne
nabożeństwa i potężne narzędzia, które pomagają im wygodnie pracować razem.
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CECHY APLIKACJI
- Regulowane wyświetlanie tekstu biblijnego, wszystkie rozdziały książki (nie tylko jeden
rozdział na raz); grupowanie wierszy na akapity, podpozycje, z numeracją wiersza lub bez;
podkreślanie słów Jezusa, tryb nocny.
- Dwa lub trzy okna Biblii z różnymi tłumaczeniami; Okna, które automatycznie synchronizują
się dla aktualnej pozycji, ale mogą być również używane niezależnie.
- Szybkie i skuteczne wyszukiwanie tekstu biblijnego.
- Tekst biblijny: wygodne przewijanie stron i przewijanie, skategoryzowane zakładki,
podświetlanie kolorów i podkreślanie fragmentów, uwagi do tekstu, czytanie miejsc,
zdefiniowane przez użytkownika odsyłacze, porównywanie wybranych wersetów w różnych
tłumaczeniach.
- Pomocnicze środki, które można pokazać w tekście biblijnym: odsyłacze, hiperłącza do
komentarzy, przypisy, liczby Strong.
- Wbudowane informacje na temat korespondencji "rosyjskiej" i "standardowej" numeracji
wersetów w Księdze Psalmów, Hioba i Pieśni o Salomonie (zapewnia to równoległe czytanie
tych książek w języku rosyjskim i w innych językach).
- Plany czytania Biblii: duży wybór wstępnie zdefiniowanych programów do pobrania,
możliwość szybkiego utworzenia własnego prostego planu czytania, możliwość aktywowania
kilku planów czytania jednocześnie, wygodne i przyjazne śledzenie postępów w aktywnych
planach czytania.
- Komentarze biblijne, porównanie różnych komentarzy do wybranego wersetu.
- Wyświetlanie artykułów słownikowych na temat podwójnego dotknięcia słowa w tekście
biblijnym, opcji wyszukiwania słów interesujących w słownikach, leksyki Strong, która jest
aktywowana przez podwójne dotknięcie słowa lub na numerze Strong, numer Strong
wykorzystanie wyszukiwania - zdolne do zastąpienia drukowanej "Symfonii", opcji
wyszukiwania odnośników do wybranego wersetu z artykułów słownika - daje wkład do
głębokiego zrozumienia integralności Pisma Świętego.
- Text-to-Speech (TTS): tekst biblijny, komentarze, artykuły słownikowe, codzienne
nabożeństwa i automatyczne łączenie TTS dla tekstu biblijnego z TTS dla komentarzy
przedstawionych jako hiperłącza w tekście biblijnym (może to być przydatne, gdy jadą na
dużą odległość).
- Kopiowanie wybranych wersetów, kopiowanie wersetów znalezionych w wyniku
wyszukiwania.
- Praca z ulubionymi: codzienne nabożeństwa, komentarze, artykuły słownika.
- Okno wprowadzania notatek z hiperlinkami do miejsc biblijnych, które można utworzyć
automatycznie dla wprowadzonych odniesień do Pisma Świętego (np. Ew. Jana 3:16).
- Profile, które całkowicie przechowują środowisko, ustawienia, historię nawigacji itp.
- Szeroki zestaw ustawień; opcjonalny tryb uproszczony dla początkujących.
- Wskazówki dotyczące korzystania z całej głównej funkcjonalności: dostępne z menu,
pogrupowane, umożliwiają wyszukiwanie z fragmentu tekstu.
- Obsługa tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji danych między różnymi urządzeniami
tego samego użytkownika, w tym ustawień i pobranych modułów i zakłada użycie
zewnętrznych środków (zalecane Dropsync), patrz sekcja "Synchronizacja" w tekście
"Informacje" dostępne w menu.
https://mybible.zone
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