
Fixa't en aquesta cita bíblica. Al primer cop d'ull potser no s'entèn massa (lletres,

números, cometes i guions), però és l'expressió que s'utilitza normalment per trobar

els textos que ens interessen de la Bíblia.

  Gn 24, 37-42

Durant molt temps, el text bíblic no contenia ni capítols ni versicles, i no va ser fins a

l'any 1209 que Stephen Langton, professor de la universitat de la Sorbona i, més

tard, arquebisbe de Canterbury, va dividir tota la Bíblia en  capítols més o menys

iguals.

El 1555, l'impressor Robert Estienne va introduir els versicles al marge del text del

Nou Testament. Però va ser el 1565 quan Theodor de Beza va implantar la indicació

dels versicles dins del text. Aquest sistema de divisió va ser acceptat oficialment pel

papa Climent VIII el 1592.

14) En qualsevol cita bíblica primer s'indica el llibre de la Bíblia al qual pertany el text.

En el nostre exemple seria Gn, o sigui el llibre del Gènesi, però podria ser qualsevol

altre  llibre  de  la  Bíblia,  per  exemple,  el  llibre  de  ......................................,  o

bé ......................................, o bé ......................................, i s'acostuma a expressar de

forma abreujada, ..............., ..............., ............... . El primer número indica el capítol

on es troba el text i, finalment, els últims números, separats per una coma, indiquen

quins són els versets que busquem.

15) Escriu en cada requadre que volen dir les lletres i els números assenyalats per les

fletxes.

Ex  21,  12-17

Gn  24,  37-42

En el nostre exemple, Gn es refereix al llibre del Gènesi; Gn 24, es refereix al llibre

del Gènesi capítol 24; i  Gn 24,37-42, es refereix al llibre del Gènesi,  capítol 24,

versicles que van del 37 al 42.

16) Cerca en la Bíblia aquestes tres cites i copia el seu text.

Gn 19,24 ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Ex 12,50 ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Jt 13,4 ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Com citar i localitzar textos bíblics



Cites amb diversos capítols i versets

Quan se cita un text  que comprèn diversos versicles , se separen entre si per un

guionet (-). Per exemple: Gn 7,1-3 es llegeix Gènesi, capítol 7, des del versicle 1 al

3, tots dos inclosos.

Quan se citen dos o més versicles alterns d'un mateix capítol se separen per un punt

(.). Per exemple: Gn 5,4.8 es llegeix Gènesi, capítol 5, versicles 4 i 8.

Quan se cita un text que abraça més d'un capítol se separen els capítols amb un

guionet (-). Per exemple: Gn 7,1-8,3 es llegeix Gènesi, des del capítol 7, versicle 1 al

capítol 8, versicle 3. Passa el mateix quan se citen diversos capítols complets. Per

exemple: Gn 2-4 es llegeix Gènesi, capítols del 2 al 4, tots dos inclosos.

Quan es fan dues cites seguides d'un mateix llibre se separen per un punt i coma (;).

Per exemple: Gn 7,3; 9,4 es llegeix Gènesi, capítol 7, versicle 3 i Gènesi, capítol 9,

versicle 4.

17) Seguint les indicacions sobre com citar un text bíblic, completa la taula següent.

Text Llibre Cita bíblica

6 1 Job va replicar: 2 Tant de bo que es poguessin pesar la meva

ràbia i el meu infortuni i els possessin plegats a les balances! Job

2 Has afavorit, Senyor, el teu país i renovat el poble de Jacob;

(...)

8 Senyor, fes-nos veure el teu amor i dóna'ns la teva salvació!
Salm 85

45 5 Jo sóc el Senyor, i no n'hi ha d'altre.

49 1 Escolteu els  qui viviu lluny, a les illes! Estigueu atents,

pobles  llunyans!  Abans  de  néixer,  el  Senyor  em va  cridar,  va

pronunciar el meu nom quan era a les entranyes de la mare.

Isaïes

6 1 Després d'això, Jesús se'n va anar a l'altra banda del llac de

Galilea o de Tiberíades. 2 El seguia molta gent, perquè veien els

senyals prodigiosos que feia amb els malalts.

20 22 Llavors va alenar damunt d'ells i digué: Rebeu l'Esperit

Sant.

Joan

18) Amb l'ajuda de la informació que et donaran aquestes cites bíbliques (14,13 / 10,14 /

13,1 / 47,27 / 23,3), podràs completar les frases següents.

Dn .............

Lv .............

L'home que vivia a Babilònia es deia .......................

1Sa ............

El mosso
va anar a
buscar
unes
...............

Jesús se'n va anar d'allí en una ...............

Mt .............

Els
israelites
habitaven 
a la regió
de
....................

Gn ..............

El dia de descans dels jueus és el ..................




