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Jelajahi Alkitab
Temukan versi Alkitab yang sesuai. Telusuri Alkitab dengan efisien melalui fitur pencari, jejak, dan navigasi kitab.

Pelajari Firman Tuhan
Anda dapat mempelajari Firman Tuhan menggunakan fitur marka, pembanding versi, renungan, dan rencana baca yang
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mudah digunakan.

Berbagi
Ubah tampilan sesuai keinginan anda, berbagi ayat Firman Tuhan dengan teman-teman, dan masih banyak lagi.
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Ayat Referensi Silang
Ayat Referensi Silang menghubungkan satu ayat Alkitab ke ayat lain yang berkaitan. Fitur ini tersedia dalam beberapa
versi terjemahan Alkitab. Simbol adanya ayat referensi tersebut ditampilkan dengan bentuk ※. Contohnya Kejadian 1:3
adalah:
3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. ※
Jika simbol ※ tersebut ditekan, maka akan muncul layar yang menampilkan ayat referensi silangnya.

Kejadian 1:3 berkaitan dengan 2 Korintus 2:4-6
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Fitur Pencari

Gunakan fasilitas ini untuk menemukan ayat yang mengandung kata-kata tertentu. Tekan simbol

di perangkat anda.

Sebuah layar pencarian akan terbuka dan Anda dapat mengetik kata apa yang ingin Anda cari. Fasilitas ini sangat
responsif dan cepat sehingga Anda dapat mendapatkan hasil pencarian dalam hitungan detik.

Anda juga dapat menyaring jangkauan pencarian dengan membatasi perjanjian lama/perjanjian baru saja yang akan
dicari. Lebih lanjut, Anda dapat memilih dengan spesifik kitab mana saja yang ingin dimasukkan dalam wilayah
pencarian, dengan menekan tombol
.
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MENCARI KATA/FRASE TERTENTU
Jika anda mengetik anak allah, maka semua ayat yang mengandung kata "anak" dan "allah" akan ditampilkan walaupun
tidak bersebelahan. Jika anda mengetik adil, anda akan menemukan "keadilan", "pengadilan", "diadili", dan sebagainya.
Gunakan tanda kutip (" ") untuk mencari frase atau kata-kata yang tepat berdampingan, misalnya "bapa kami".
Gunakan tanda tambah (+) tepat sebelum sebuah kata untuk mencari kata yang utuh. Misalnya, pencarian +adam akan
menemukan "Adam" dan "adam" tapi tidak akan menemukan "padamu" atau "badam".
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Jejak
Jejak dapat digunakan untuk menandai tempat terakhir anda membaca Alkitab.
Tekan MENU dan pilih Lihat jejak untuk melihat semua jejak yang ada. Untuk memasang Jejak, tekan salah satu ayat,
. Disediakan 5 jejak yang bisa digunakan.
kemudian tekan simbol

Memasang Jejak
Untuk melihat Jejak yang telah dipasang, tekan MENU dan pilih Lihat Jejak. Pilih salah satu jejak yang sudah terpasang
dari tampilan ini untuk menuju ke ayat di mana jejak tersebut dipasang. Tekan dan tahan beberapa saat untuk mengedit
nama jejak atau menghapus jejak tersebut.
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Melihat Jejak
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Mengedit nama atau menghapus jejak
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Navigasi Kitab

Tombol Navigasi
Navigasi adalah salah satu fitur yang sangat penting, dipakai untuk berpindah ke kitab atau ayat Alkitab lain di dalam
aplikasi. Untuk berpindah, anda hanya perlu menekan tombol alamat ayat yang terletak di bagian bawah layar (di dalam
contoh, tertera alamat "Kejadian 1").
Anda juga bisa tekan dan tahan tombol alamat ayat untuk membuka daftar ayat yang pernah dituju sebelumnya(histori
ayat).

Aplikasi ini menyediakan tiga macam tab untuk menelusuri Alkitab: Telusuri, Ketik, dan Pilih.

MODE NAVIGASI: TELUSURI
Dalam tab Telusuri, anda bisa memilih kitab dari daftar kitab Perjanjian Baru & Perjanjian Lama berserta pasal dan
ayatnya. Sistem navigasi ini menggunakan tampilan yang menyerupai dialer telepon.
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Navigasi: Telusuri

MODE NAVIGASI: KETIK
Dalam tab Ketik, anda dapat langsung mengetikkan alamat ayat. Cara mengetikkan alamat ayat adalah: tuliskan 3 huruf
pertama nama kitab, lalu nomor pasal, lalu spasi atau titik dua, lalu nomor ayat. Misalnya Luk 3:11 atau 1Pe 2:5 (1
Petrus 2:5).
Namun, untuk kemudahan, anda juga dapat menuliskannya seperti ini:
Ketik nomor pasal saja untuk menuju pasal pada kitab yang sama. Contoh: 8
Ketik nomor pasal kemudian nomor ayat. Contoh: 3 16, 12:4
Ketik nama kitab secukupnya saja. Contoh: kisah rasul (Kisah Para Rasul), 1r (1 Raja-raja), mzm (Mazmur)
Sambung nama kitab dan nomor pasal: Yoh3, Kej48
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Navigasi: ketik

MODE NAVIGASI: PILIH
Dalam tab Pilih, anda bisa memilih kitab dengan menyentuh nama-nama kitab Perjanjian Lama & Perjanjian Baru yang
telah disusun secara berurutan, berikut dengan pasal dan ayatnya.

file:///D|/STAF/Hadi/PROJECT/ANDROID/bibleforandroid-guide/proses/navigation.htm[12/19/2014 1:08:26 PM]

Alkitab Android

Navigasi: Pilih
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Berpindah Versi Alkitab
Aplikasi ini memampukan anda membaca Alkitab versi lain (berbeda bahasa atau berbeda terjemahan). Tekan simbol
untuk mengakses berbagai versi terjemahan Alkitab.

Memilih Versi Alkitab

MENGUNDUH BERBAGAI VERSI ALKITAB
Pada mulanya, hanya ada satu versi yang tersedia. Tekan Versi lainnya... untuk menambah dan mengatur versi-versi
Alkitab yang lain. Dalam layar pengelolaan versi Alkitab, ada total 120 terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa yang
sudah terdaftar. Anda perlu mengunduhnya(download) terlebih dahulu file data versi tambahan itu apabila ingin
menggunakannya.
File data versi tambahan akan disimpan di SD Card atau penyimpanan USB. Setiap versi akan memakan kira-kira 2 MB.
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Setelah anda mengunduhnya satu kali, selanjutnya anda tidak perlu mengunduhnya lagi. Kotak centang di sebelah
kanan versi memberi indikasi apakah versi tersebut ditampilkan pada dialog pemilihan versi.

Memilih dan Mengunduh Versi Lainnya

Jika anda mempunyai file PDB dalam format PalmBible+, file tersebut dapat dibaca oleh aplikasi ini. Aplikasi ini tidak
membaca file .pdb secara langsung, melainkan pertama-tama akan mengubah file .pdb itu menjadi format khusus yang
berakhiran .yes. File .yes akan disimpan di SD card atau penyimpanan USB di /bible/yes dengan nama file yang dibuat
tergantung file .pdb yang dibuka. Tahan salah satu baris dalam daftar versi dan pilih Info terperinci untuk melihat
keterangan mengenai lokasi file dan sebagainya.
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Memilih Versi dari file perangkat
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Menu Ayat

Tekanlah salah satu ayat dan aplikasi akan memunculkan berbagai menu berikut.
Salin atau bagikan (berupa simbol dokumen dan link) berisi 2 menu: Salin ayat untuk memasukkan isi ayatayat yang terpilih ke clipboard untuk di-paste ke aplikasi lain. Bagikan untuk mengirim ayat-ayat yang terpilih
melalui email, bluetooth, Twitter, Facebook, dsb. (Tergantung aplikasi apa saja yang terpasang di perangkat
anda.)
Bandingkan, menunjukkan isi ayat yang terpilih dalam berbagai versi Alkitab sekaligus.
Versi menunjukkan berbagai jenis Alkitab dalam terjemahan berbeda
Tambah marka (berupa simbol +) berisi 3 menu: Tambah pembatas buku, Tulis catatan dan Sorot, masingmasing untuk menambah pembatas buku, catatan atau sorotan
Pasang jejak (berupa simbol pin lokasi) untuk memasang jejak pada ayat yang dipilih
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Menu banyak ayat

MENU BANYAK AYAT
Jika anda memilih lebih dari satu ayat, maka hanya menu

Salin atau Bagikan,

Versi, dan

Tambah marka

saja yang akan muncul. Khusus untuk simbol Tambah marka, cuma fitur Sorotan yang bisa dipakai pada beberapa ayat
tersebut.
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Renungan
Kami menyediakan beberapa jenis renungan Firman Tuhan yang tersedia baru setiap harinya. Renungan ini diperoleh
dari berbagai macam sumber yang bermutu dan terpercaya.
Tekan MENU dan pilih Renungan untuk membaca beberapa renungan yang disediakan per hari. Ketika anda pertama
kali membuka renungan, anda harus terhubung ke Internet, karena data renungan ini tersedia dalam jaringan (online).
Ketika anda terhubung, renungan dari hari itu sampai 30 hari ke depan, akan diunduh (download) dan disimpan
sehingga anda tidak harus terhubung ke Internet untuk membaca renungan hari-hari berikutnya. Namun perlu diketahui,
beberapa renungan memang hanya tersedia untuk beberapa hari ke depan saja.
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Tekan Ganti Tanggal pada ikon

untuk membaca renungan jenis lain dan hari lain. Ada 4 macam Renungan yang

tersedia dalam aplikasi ini:
Renungan Harian penerbit: Yayasan Gloria
Santapan Harian penerbit: Persekutuan Pembaca Alkitab
Morning & Evening Devotional by Charles H. Spurgeon
Renungan Pagi disadur dari Morning & Evening, terj. Bahasa Indonesia
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Memilih jenis Renungan, dari Santapan Harian ke Morning & Evening

Mengganti tanggal renungan

Beberapa renungan mengandung alamat ayat yang bisa ditekan untuk langsung menuju ke ayat tersebut.
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Buka menu untuk menyalin isi renungan atau membagikannya kepada orang lain.

Ketika anda harus meng-install ulang aplikasi Alkitab karena kehilangan data, perangkat rusak, dan lain-lain, data
Renungan dapat diperoleh kembali melalui Unduh Ulang. Tekan Unduh Ulang dan aplikasi akan mengunduh data dari
server dan Renungan bisa dinikmati kembali.
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PENGINGAT
Anda bisa menambahkan Pengingat untuk memberikan pemberitahuan dengan menekan MENU dan pilih Pengingat.
Menu pengingat ini memerlukan modul lain yang perlu diunduh dari Google Play. Jika anda sudah pernah
mengunduhnya maka tidak perlu lagi diunduh dan akan langsung muncul pengaturan alarm.
Ketika anda membuka Pengingat, maka akan muncul 4 kolom pengaturan alarm:
Alarm: mengatur kapan alarm Pengingat berbunyi dengan mengatur jam dan menit (ditambah dengan zona
waktu AM/PM dalam perhitungan waktu 12jam)
Sound: mengatur jenis bunyi alarm Pengingat; memakai nada dering yang tersimpan dalam perangkat atau file
musik lainnya
Vibrate: mengatur pengaktifan atau penonaktifan getaran pada alarm Pengingat
Reminder Message: mengatur pesan yang akan muncul ketika alarm Pengingat berbunyi. Contohnya, "Saatnya
untuk mendengar firman Tuhan"
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Bandingkan
Bandingkan menunjukkan isi satu ayat Alkitab dalam berbagai versi sekaligus.
Tekan satu ayat, kemudian tekan

. Aplikasi menunjukkan isi ayat yang terpilih dalam berbagai versi Alkitab sekaligus

yang telah diunduh.

Membandingkan Mazmur 2:1
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Marka
Marka berguna untuk menandai, mengorganisir, dan menambah catatan pada ayat-ayat atau bagian tertentu di aplikasi
Alkitab. Ada tiga macam marka:

PEMBATAS BUKU
Tekan icon

pada Menu Ayat untuk memasang Pembatas buku. Dengan fitur ini, anda dapat menandai ayat-ayat

yang diperlukan. Apabila anda sukses membuat memasang pembatas buku, sebuah ikon kecil akan muncul disamping
ayat tersebut.

Tambah Pembatas Buku
Anda bisa juga memberi label pada saat membuat pembatas buku baru. Label berguna untuk memasang kategori atau
memilah-milah pembatas buku yang anda buat. Tap dahulu tombol Tambah label untuk melihat daftar label yang pernah
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dibuat. Juga tersedia pilihan Buat Label di bagian bawah daftar label tersebut untuk membuat label yang baru.

Pasang Label

CATATAN
Anda bisa menambahkan catatan yang berkaitan dengan ayat yang anda pilih.
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Buat Catatan

SOROTAN
Sorotan berfungsi seperti stabilo yang memberi warna latar belakang di ayat yang menurut anda menarik sehingga ayat
tersebut akan tampil mencolok dibanding ayat lain.
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Memasang Sorotan dan Memilih Warnanya
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Memasang Banyak Sorotan Sekaligus

MENU MARKA
Tekan icon

untuk menampilkan semua marka yang sudah pernah dibuat. Anda juga dapat meng-edit label

(mengganti warna, ubah nama, atau hapus) di halaman ini, dengan menekan tahan label yang sudah dibuat.
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Dengan menekan MENU pada layar ini, anda juga bisa melakukan backup data Marka dalam aplikasi. Gunakan menu
ini untuk memastikan semua marka (pembatas buku, catatan, dan sorotan) tersimpan dengan baik di SD Card atau
penyimpanan USB kalau-kalau ada masalah dengan perangkat Anda.
Pilih Buat Cadangan untuk membuat cadangan data Marka. Data Cadangan akan dibuat dalam format XML.
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Membuat Cadangan Marka

BACK-UP DATA MARKA
Apabila suatu saat Anda ganti HP, atau HP hilang/rusak, Anda dapat mengantisipasinya dengan back-up data marka
yang telah Anda buat, supaya tidak hilang dan dipulihkan kembali di HP baru/lain Anda.
Silakan mempelajari cara memindahkan Pembatas Buku, Catatan, dan Sorotan ke Perangkat Lain yang sudah kami
dokumentasikan di blog kami.
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Rencana Baca

Mengakses Menu Rencana Baca
Fitur ini membantu anda melakukan pembacaan Alkitab secara rutin dan terjadwal. Dari beberapa kitab tertentu sampai
seluruh Alkitab dapat dibaca dengan teratur dan lebih cepat.
Untuk mengakses Rencana Baca, tekan MENU dan pilih Rencana Baca.
Di awal aplikasi digunakan, belum ada rencana baca yang tersedia. Tekan tombol Unduh untuk mendapatkan berbagai
macam jenis rencana baca melalui koneksi internet. Anda juga bisa membaca deskripsi rencana baca yang dijelaskan
dengan bahasa Inggris.
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Mengunduh Rencana Baca Pertama
Tekan Tampilkan daftar baca untuk menampilkan daftar hari dan ayat Alkitab yang dibaca.
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Menampilkan Daftar Baca
Tiap rencana baca menujukkan rangkaian pasal Alkitab dengan jumlah tertentu sebagai target pembacaan per hari.
Menekan pasal akan membuat aplikasi menunjukkan ayat yang dituju. Kolom di sisi kanan bawah menunjukkan pasal
Alkitab ke hari rencana baca selanjutnya.
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Menampilkan Pasal untuk dibaca
Pasal Alkitab dapat dicentang untuk menandakan bahwa ayat tersebut sudah dibaca. Pencentangan pasal akan
mengubah kolom statistik Kemajuan di bawahnya, yang menghitung sejauh mana rencana baca Alkitab diikuti.
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Mencentang pasal akan mengubah statistik kemajuan

TOMBOL MENU
Terdapat berbagai pilihan yang tersedia dalam tombol menu:
Unduh untuk mengunduh berbagai macam rencana Baca yang lain
Hapus untuk menghapus sebuah rencana baca
Tentang Rencana Baca untuk melihat keterangan deskripsi rencana baca yang sedang aktif
Ketinggalan nih apabila pembacaan Alkitab anda ketinggalan dari rencana baca yang ditetapkan
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Pilihan Tombol Menu: Unduh, Hapus, Tentang

KETINGGALAN NIH
Jika anda melewatkan pembacaan Alkitab selama beberapa hari dalam rencana baca, terdapat fitur Ketinggalan Nih
untuk mengatur ulang rencana baca anda. Contohnya, anda telah memulai rencana pada bulan Juli, namun kemudian
27 hari berlalu, sampai bulan Agustus, dan anda belum melakukan satupun pembacaan Alkitab sesuai rencana baca.
Fitur Ketinggalan Nih mengatur ulang rencana baca anda pada bulan Agustus, yang seharusnya adalah hari ke-27
dalam pengaturan asli, diubah kembali menjadi hari yang pertama, karena dalam contoh kasus ini, belum ada satu
kalipun pembacaan Alkitab yang dilakukan.
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Menu Ketinggalan Nih

MENU BERPINDAH TANGGAL
Selain fitur Ketinggalan Nih, ketika anda terlambat mengikuti rencana baca, anda dapat segera kembali ke hari dimana
pasal Alkitab belum dibaca. Tekan tab kalender di bagian tengah atas dan memilih Ke Yang Belum Dibaca. Fitur ini
tidak mengubah struktur rencana baca dan berfungsi sebagai referensi saja.
Tersedia 2 pilihan lain dari Tampilkan Kalender untuk berpindah tanggal secara manual, dan Hari ini untuk mengatur
rencana baca kembali pada tanggal perangkat anda
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Mengakses Menu Kalender
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Penampilan Aplikasi
Fitur ini memampukan setiap pengguna mengatur desain tampilan aplikasi untuk memberikan suasana yang lebih
menyegarkan dalam memakai aplikasi Alkitab. Untuk memasukinya, tekan MENU dan pilih Penampilan.

Memasuki menu Penampilan
Pengguna dapat mengubah penampilan Alkitab dalam 7 macam elemen:
Mode Gelap
Layar Penuh
Jenis Huruf
Ketebalan Tulisan
Ukuran Teks
Jarak Antarbaris
Pengaturan Tema
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MODE GELAP
Mode Gelap berfungsi memberikan tampilan khusus dengan menghitamkan warna latar belakang. Fitur ini memudahkan
pengguna untuk membaca Alkitab dalam tempat-tempat yang gelap dan kekurangan cahaya, seperti ketika mati lampu,
menjelang tidur, sehingga tidak melelahkan mata.
Ubah tampilan layar menjadi Mode Gelap dengan menekan menu dan pilih Penampilan, lalu centang kotak Mode Gelap.

Membuat tampilan layar menjadi mode gelap

LAYAR PENUH
Pilihan ini berfungsi memberikan tampilan khusus untuk memudahkan kegiatan membaca aplikasi Alkitab dengan
meyembunyikan icon-icon fitur lain. Ini membuat pengguna berkonsentrasi untuk membaca isi Alkitab dalam aplikasi.
Mode layar penuh cukup cocok dipakai jika layar HP anda berukuran kecil.
Untuk mengaktifkan Layar Penuh, tekan menu dan pilih Penampilan, kemudian centang kotak Layar Penuh. Untuk
akses cepat Layar Penuh, anda juga bisa menggunakan gesture double-tap layar HP anda.
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Mengubah tampilan layar normal menjadi layar penuh

JENIS HURUF
Anda dapat mengatur jenis huruf yang dipakai untuk menampilkan isi Alkitab.
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Mengakses Menu Kalender
Jenis huruf lain dapat diunduh dengan koneksi internet. Tekan Dapatkan huruf lainnya... untuk melihat daftar jenis huruf
yang tersedia. Apabila anda sudah selesai mengunduhnya, jenis huruf tersebut akan siap dipilih.
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Mengunduh Jenis Huruf Lain

TAMPILAN TEKS
Anda juga dapat mengatur tebalnya tulisan, ukuran, dan jarak antarbaris. Silakan mengubah tampilan Alkitab sesuai
selera Anda!
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Pengaturan tebal teks, ukuran, dan jarak antarbaris

PENGATURAN TEMA
Dengan fitur ini, anda dapat mengubah warna latar belakang dan tulisan Alkitab pada bagian tertentu. Anda dapat
memilih dari tema-tema warna yang sudah disediakan oleh pengembang atau membuat tema sendiri secara manual.
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Pengaturan tebal teks, ukuran, dan jarak antarbaris
Pengaturan manual tema meliputi 4 bagian: Teks, Latar Belakang, Nomor Ayat, dan Perkataan Yesus.
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Mengatur Tema Secara Manual
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Kidung

Kami juga menyediakan berbagai macam nyanyian Kristiani yang siap dinikmati. Tekan tombol

untuk

membuka daftar buku lagu yang siap diunduh. Buku Kidung yang tersedia adalah:
Buku Ende + MIDI
KJ: Kidung Jemaat + MIDI
KPKA: Kidung Pasamuan Kristen Anyar
KPKL: Kidung Pasamuan Kristen Lawas
KPPK: Kidung Puji-Pujian Kristen
KPRI: Kidung Persekutuan Reformed Injili + MP3
NKB: Nyanyikanlah Kidung Baru + MIDI
NKI: Nyanyian Kemenangan Iman + MIDI
NP: Nyanyian Pujian
PKJ: Pelengkap Kidung Jemaat + MIDI
PPK: Puji-Pujian Kristen
NR: Nafiri Rohani
Beberapa kidung juga tersedia file lagunya sehingga bisa didengarkan. Tekan tombol play

untuk memainkan musik

lagu tersebut. Anda harus terhubung dengan internet jika ingin memainkan lagunya.
Untuk berpindah buku lagu/unduh buku lagu lain, tekan tombol nama buku lagu di bagian atas, sehingga terbuka kotak
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daftar lagu. Untuk berpindah lagu, tekan tombol nomor lagu yang ada disamping nama buku lagu sehingga terbuka
kotak nomor untuk memilih nomor lagu yang anda inginkan.

Pindah buku lagu dan pindah lagu dalam sebuah buku lagu

FASILITAS SEARCH
Anda juga dapat mencari judul lagu dengan menekan tombol search di bagian atas. Tekan tombol
memilih secara spesifik buku lagu apa yang menjadi jangkauan pencarian. Tekan tombol

untuk
supaya anda

dapat mencari lirik maupun nama pengarang. Di layar ini anda juga dapat menghapus semua buku lagu dengan
, lalu pilih hapus semua lagu.
menekan tombol overflow
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Layar search dan dialog hapus semua lagu

Tekan tahan di lirik lagu untuk memunculkan berbagai pilihan yaitu: copy, cut, share, dan search. Dengan ini anda dapat
juga mengutip sebagian dari lirik lagu lalu share ke berbagai tempat.
Perlu diperhatikan bahwa fasilitas search dalam konteks ini bukan untuk mencari judul/lirik lagu, tetapi untuk mencari
lirik tersebut dalam browser (google chrome/firefox/IE).
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Tekan tahan lirik lagu
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Salin atau Bagikan
Melalui aplikasi ini, anda dapat menyalin ayat alkitab pilihan dan menyebarkannya dalam berbagai platform, baik dalam
beragam file, aplikasi, SMS, atau media pengiriman lainnya.

Memasuki menu Salin atau bagikan

SALIN
Anda bisa menyalin tulisan satu atau beberapa ayat Alkitab yang dipilih dalam bentuk teks. Ayat yang tersalin dapat
dicetak dalam berbagai aplikasi yang menerima file teks seperti SMS, text editor, notepad, dan sebagainya.
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Menyalin ayat ke SMS

BAGIKAN
Anda juga bisa membagikan ayat Alkitab yang dipilih melalui berbagai platform, terutama melalui berbagai aplikasi yang
telah ter-install dalam perangkat anda (Facebook, twitter, email, dsb). Aplikasi ini bekerja sama dengan alkitab.me yang
menyediakan aplikasi Alkitab dalam bentuk web.
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Membagi ayat Alkitab ke Facebook
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Berbagi dengan NFC
NFC dapat menampilkan ayat Alkitab yang sama di perangkat pada perangkat rekan anda. Fitur ini berlaku jika kedua
perangkat memiliki kemampuan NFC (Near Field Communication).
Tempelkan punggung perangkat anda dengan punggung perangkat rekan anda, maka anda akan melihat tampilan
seperti dalam contoh gambar. Tekan layar untuk menyampaikan alamat ayat pada rekan anda. Ponsel rekan anda akan
mengerjakan salah satu hal berikut:
Berpindah ke ayat yang anda kirim, jika aplikasi Alkitab sudah terbuka.
Menjalankan aplikasi Alkitab dan berpindah ke ayat yang anda kirim, jika aplikasi belum terbuka.
Membuka halaman aplikasi Alkitab di Google Play sehingga rekan anda dapat mengunduhnya.

Contoh tampilan NFC
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Widget
Widget Alkitab akan mengisi layar depan HP anda dengan kutipan Alkitab yang berbeda tiap harinya. Setiap tengah
malam, widget akan otomatis menampilkan ayat baru. Kutipan ini sendiri dipilih secara langsung oleh pengembang
(bukan diambil secara acak dari Alkitab), untuk memastikan bahwa ayat yang ditampilkan tidak terpotong di tengahtengah sebuah kalimat.

Memilih dan Memasang Widget

KONFIGURASI
Ketika pertama kali anda menampilkan widget, sebuah layar konfigurasi akan muncul, sehingga anda bisa mengatur
setting widget anda. Di layar ini ada beberapa pilihan seperti:
1. Versi Alkitab yang akan ditampilkan
2. Ukuran teks
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3. Piihan background transparan(supaya tidak terlalu mengganggu gambar HP anda) dan teks gelap, apabila
wallpaper HP anda berwarna terang. Atau non-aktifkan pilihan teks gelap bila gambar HP anda berwarna gelap.
Perlu diperhatikan bahwa untuk memunculkan widget, aplikasi tidak boleh disimpan di SD card. Untuk memindahkan
aplikasi ke internal memory, masuklah ke daftar aplikasi di bagian settings pada perangkat Anda, lalu pilih aplikasi
Alkitab, dan pindahkan ke internal memory.

Pengaturan Widget

INTERFACE
Di widget ini, anda bisa berpindah ke ayat sebelum/sesudah (mungkin anda sudah ingat ayat hari ini dan penasaran
dengan ayat selanjutnya). Dan tentunya, anda bisa tap ayat untuk membuka aplikasi dan melihat ayat tersebut dalam
keseluruhan konteks di Alkitab.
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Latar Belakang Transparan aktif dan non-aktif
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