
SLOWNIK
W prawej kolunie podany Jest numer lekcji, w której po raz pierwszy zostało

uzyte słowo

atrybuty

apokaliptyczny

autografy

- cechy przypisywane danej osobie lub rzeczy, właści
wosci, przymioty

rodzaj literatury przepowiadającej katastrofy

- oryginalne manuskrypty kanonu pism biblijnych

Lekcja

8

8

bluzmerstwo 10

bóstwo

budujący

bunt

buntowniczość

byt

pozbawione szacunku, złe wyrazarne SIę o Bogu l swrę
tych sprawach

boska natura Bóg

wynoszący ponad zwykły poziom, podnoszący rangę
lub status, podnoszący Jakośc

- opór, walka z władzą lub ograruczemarm
postawa opierania Się lub sprzeciwiarua SIę czemus
rneposłuszenstwo

- całokształt tycia, Istnienie, Zycie

3

8

5
7

7celowy

cielesnośc

człowieczenstwo

starannie przemysłany przed wprowadzeniem w czyn
umysiny, zrobiony celowo

- swrecki sposób zycia l wartosciowama związany z na
rruętnosciarm Ciała I z brakiem duchOWOŚCI

ludzkosc, rodzaj ludzki

4

3

denommaeja

draboliczny

doktryna

wyznanie chrześcijanskre, społeczność koscielna

- bardzo okrutny lub zły, Wiążący Się z diabłem IJego
dzrałalnoścrą

to, co nauczane Jest Jako prawda, wierzerne, prawda
stwierdzona w Brblu

9
5

8
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doktrynalny - odnoszący Się do wierzen I prawd biblijnych 9
dopejmeme - zakonczerue doprowadzenre do celu 10
dynanuczny - potęzny, energiczny, związany z siłą lub energią 9

ewoluować - rozwijać Się stopruowo 6

falszywy stworzony po to, by zwieść, meprawdziwy, udawany 7
funkcje cbowrązki powinnoser 9

geneza zrodlo, pochodzenie, początek 4

ingerencja - interwencja, wejscie w cudzy spór lub wypowiadanie 5
Się w muernu innej osoby

mgerować mterweruowac działac Jak pośrednik 2
Istota - 10 co czyni daną rzecz taką jaką jest I

Jedność - zgodnosc

kanon oficjalna lista ksiąg Brbln uznanych przez Koścroł 8
chrzescijanski za oryginalne I natchnione

kara środek represyjny określony przez prawo, stosowany 3
wobec osób które naruszyły normy prawne

katastroficzny wywołujący wiele strat I cierpienia 5

komponenty WSzySI\.-" CZęSCIskładające Się na jakąs całosc 4

kompromis zrezygnowac z częsci swoich przekonań 2
konfrontacja - spotkanie Się twarzą w twarz sercrających Się Sil 10

konsekwencje - rezultaty, efekty, wyniki 6

kontrolować - rruec nadzor nad krms lub czyms ostrzegac lub pouczac 6

listy - pisma zwykle długie l zawierające pouczenia 8

manifestacje rzeczy wyraznie pokazane, ujawnione
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marena - substancja zajmująca okresloną przestrzen, mąjącaja
kąs wagę I istniejąca w stanie stałym, ciekłym bądz
gazowym

materialny bardziej fizyczny ruz duchowy

rmlosrerny okazujący więcej dobroci ruz wymaga tego prawo 2
miarodajny urzędowy potwrerdzony swradectwern rzeczoznaw- 8

ców

mnogość wielość wielka ilosc 4

moralny - wlasciwy, słuszny w charakterze lub postępowaniu 2

motywacja - proces myślowy lub uczucie pobudzające do dzrałarua 4

nadludzki wykraczający poza zwykłe, naturalne doświadczenie 5
I moc człowieka

nadprzyrodzony wykraczający poza granice naturalne lub normalne 3
nadzwyczajny WYjątkowy, bardzo niezwykły lub godny uwagi 3

najwyzszy - największy rangą. autorytetem 2
nasladować rśc za czyimś przykJadem upodabmac SIę 7
natchnienie boski wpływ 8

mebranski odnoszący Się do rueba należący do niego 5

mematerralny - raczej duchowy n IZ fizyczny I

meśmiertelność stan wiecznego zycia I

meśmiertelnosc - tl warne bez konca tstery zywcJ 6

nieśmiertelny żyjący WleCZI1lC

nieomylny wolny od błędu całkowicie spolegliwy, niezawodny 6

niepowtarzalny wyjątkowy ruezwykły, jedyny w SWOIm rodzaju I
nieskazitelne nre ulegające Zniszczeniu aru uszkodzeniu 10

mezgodnosc me trzymarne SIę tych samych zasad lub przebiegu 8
akcji

ruezrmenny nigdy nie zrrueruający Się I
niweczyc - udaremmac pozbawrac uzytecznosci, czynie bezcelo- 7

wyrn
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objawrenie odkrycie osoby Boga I Jego woh Jego stworzeniu 8

obrzydllwosc - powodujący obrzydzenie, wstrętny 10
odkrycie to, co zostaje ujawnione, podane do wiadomoser 8

odkupieme pojednanie Boga z grzesznil ...aITII przez cierpienia 2
I śrmerc Chrystusa

odkupienie - ponowne kupienie lub uratowame 3
odmienny - nie będący taki sam rózny w rodzaju lub JakOŚCI I
odnowa przywióceme do Istnienia lub poprawierue stanu cze- 10

goś

odnowa - przywrócenie do poprzedniego stanu 7

odrodzeme - ponowne narodzmy ducha, otrzymanie nowego I lep- 4
szego duchowego zycra

oświecać czynić Jasnym, zrozumiałym 8
oświecenie pouczenie pornformowarue, ukazanie komus prawdy, 4

wiedzy

opatrznosć Boża opieka I pomoc 2
orędownik - osoba, która wstawia Się za kims, broni go 3

podległy - poddany cZYJeJs władzy kontro" lub WpłYWOWI 5
podległy - poddany władzy lub WpłyWOWI 3
podmosty uwielbiony, wywyższony, wyrnesiony 2
podobienstwo przypornmame wyglądem 6
podrzędny niższy rangą lub mniej ważny 6
pojednanie - przywrócenie społeczności, porozumienie w sprawie 3

różruc I ruezgodnosci

pośrednik osoba, która mterwernuje między dwre inne, by dopro- 3
wadzić do pojednania

potencjalny możliwy, który prawdopodobnie Się stanie 4
powierzchowny rneprawdzrwy, nieautentyczny 4
prawość właściwe słuszne postępowanie 2
próba - sprawdzenie postępowarua, charakteru lub kwahfikacji 5
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prostota brak skomphkowarna, zawiłoscr, złozonoser

przecrwmk - rneprzyjacrel, ten, ktOly Się komus sprzeciwra lub opiera 5
przedstawiciele CI, którzy są uprawniem do działam a w irmeruu lub 5

zamiast jakiejś osoby

przepoic nasycic do granic objętości 4

przeszkody bariery , to co stal na drodze ku czernus, oddzielajedną 9
rzecz od mnej

przeznaczenie moc określająca przebieg wydarzen coś co stanie Się 5
bez względu na wysrłkr mające temu zapobiec

przodkowie - ludzie od których wywodzi SIę dana osoba 3

przypisany - uznany za przynalezący, uwazany za pochodzący od 4
kogos lub czegos

ramy czasowe okres zamknięty przez początek Ikomec danego wyda- 10
izerna lub wydarzen

rodowód pochodzenie w piestej lmu od wspolnego przodka, 3
potomkowie wspólnego przodka,

rok szabato" y w starozytnej Judei rok odpoczynku dla Ziemi nastę- 10
pujący co siedem lat

r6wnosc to samo znaczenie rozmiar, ilosc wartosc stoplen 4
ranga

rozporządzenie zalecenie pl aktyk, obrzędow lub praw 9

rozproszenie rozpędzenie, rozprzesrrzemerne 10

rozumny - zdolny do Jasnego rnyslerua I rozumowania 5

sfera obszar, zakres 5
sklonnosc zmierzame ku jakternus stanowi charakterowi, pociąg 7

do ezegos
skazenie - zameczyszczemc, to, co Jest nieczyste lub brudne 7
skazrtelne ulegające zruszczemu. uszkodzeniU 10
społeczny dązący do relacji z mnyrm mających polegac na wspol

pracy I wzajemnej od siebie zalezności 9
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sprawredhwosc UCZCIWOSC,praworządnosc, zaśłuzona nagroda lub kara 2
spustoszenie ogołocenie, dewastacja 10

stworzyć powołac do rstruema 2

substancja - to z czego składa SIę dana rzecz, prawdziwa, główna I
lub wazna częsc kazdej rzeczy

sumreme poczucie dobra I zła, uczucia I pojęcia, ktore powstrzy- 6
mują daną osobę od mewiaserwego postępowania

sumienny stal 3JąCY SIę czynić to co uważa za słuszne, skrup u 6
latny

suwerenny - najwyższy władca największy rangą lub potęgą

śmiertelny podlegający snuerci 3
ŚWIętość - czystość serca, duchowa doskonałosc, stan oddzielenia 2

I oddania Się Bogu

tłumacz ten, "to WYJasm3znaczenie ezegos 4
tradycja ustna wierzerua, Opinie, zwyczaje l doktryny przekazywane 8

w forrme przekazu ustnego dzreciom przez rodziców

Trójca - tel mm teologiczny na okreslenie połączenia Ojca, Sy-
na I Ducha Swiętego w Jednej boskiej naturze

twórczy posiadający moc tWOIzCOIa 2

ubóstwiać czynić obiektem boskiej CZCI 10

uniwersalny - przydatny dla wszystkich ludzi 9

uosabiac przybrerac czyjąs postac, udawać kogos 5

utrzymywanie - dbanie o dobry stan, podtrzymywanie Istnienia lub 2
trwania

utwierdzony staly, niezachwiany 5

uwrelbiony wymesiony do niebiansklej chwały 5
uwrerzytelmc potwiei dzic Jako własciwy, prawdziwy, nadac doku- 8

mentowi moc prawną
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uzdolmenie posiadanie mocy, zdolności lub srodków (by coś

zrobrc)

243

4

wcieleme przyjęcie przez rstotę boską formy ludzkiej, połączenie 3

boskiej I ludzkiej natury w osobie Jezusa

wiarygodny godny zaufania, spolegliwy 8

wieczność - czas bez początku I konca rneskonczonosc

wieczny bez początku l konca ponadczasowy

wręz związek, pokrewienstwo 9
wmebowstąpieme - wstąprenie Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu 3

wrazliwosc zdolnosc odczuwania I wyrazarna emocji 4
wrogi nieprzyjazny przeciwny 7

współdziałanie - układ dzrelerue tej samej oprnu, wspólne dzrałarue, 2
współpraca

wszechmoc posiadanie wszelkiej mocy

wszechobecność przebywanie wszędzie

wszechwiedza posiadanie wszelkiej wiedzy I

wylącznośc prawo posiadania bez obowiązku dzrelerua ezegos 8
z mnyrru ludzrru

wypaczenie - pt zekręcemc mewłasetwe zrozurmerue myśli lub pojęć 8

wyrozmerne swoista cecha zaleta I

wywyzszenie

wyznaczyć

wyznanie

wyzwanie

- uczynieme wyższym rangą, władzą, chwałą, charak

terem lub warroserą
nakazac, doradzie, nakierowac,

(I) wypowiedz W ktorej cos Się WYJaWia, (2) religia

wyznawana przez grupę ludzi

przedsręwzięcra problemy czekające na rozwrązarne

3

4

9

9

zachowanie

zachowanie

- chrornerue przed uszkodzeniem lub zmszczeruem

uchronienie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem

8

2



zadosc
uczymerue

zagłada

zalecić

zanurzenie

zastępczy

zbczczesz-
czcme

zbrorowy

zbór

zbudowanie

zepsuty

zwodniczy

Podwaliny prawdy

dac satysfakcję za wyrządzone zlo, stratę lub znie-
wagę

wytępienie unicestwienie

wyznaczyc zasadę według ktorej nalezy postępowac,
doradzić

chrzest przez całkowite pogrążenie w wodzie

ktoś wyznaczony, aby przemawiać lub działać zamiast
kogos mnego

blak szacunku wobec ŚWIętOŚCI,nastąpi podczas Wrel-

kiego UC1S~u w Boze] ŚWiątyni

- tworzący grupę, zjednoczony wspólny

grupa chrzescijan o wspolnych celach I zarntereso-
waruach

czynnosc lub proces pouczam a bądz doskonalema du
chowego

- moralnie mewłaseiwy zły

- mający na celu zwiedzenie, ktory me Jest tym czym
wydaje SIę byc

7

10

4

4

3

10

4

9

9

7
7


