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cielesnośc

tycia,

- bardzo okrutny

3

ludzki

społeczność koscielna

lub zły, Wiążący Się z diabłem

9
Jego

5

prawda

8

I

dzrałalnoścrą
doktryna

to, co nauczane Jest Jako prawda, wierzerne,
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4

tradycja ustna

wierzerua, Opinie, zwyczaje l doktryny przekazywane
w forrme przekazu ustnego dzreciom przez rodziców

8

Trójca
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wywyzszenie

- pt zekręcemc

mewłasetwe

zrozurmerue

myśli lub pojęć
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