SŁOWNIK
W prawej kolumnie podane
zostało po raz pierwszy użyte

są numery lekcji, w których dane słowo

Lekcja

abstrakcyjny

oderwany od rzeczywistości, nie oparty na
doświadczeniu, nie dający się urzeczywistruć

9

alegoria

przypowieść przedstawiona
w języku przenośnym celem wyjaśruenia lub nauczerua czegoś

9

ambasador

upoważniony
lub posłaniec

kraju

4

analityczna
metoda

badanie poszczególnych
elementów całości
przedmiotu, rozłozenie całości na składtuki

2

analogia

podobieństwo
pewnych cech między odmiennymi skądinąd przedmiotami, ZJawiskami rzecz podobna

2

autorytarny

pragnący bezwzględnego

autorytatywny

przedstawiciel

jakiegoś

posłuszeństwa,

- mający wpływ, cIeszący SIę uznanym
niem

4

prze-

5

antagonista

przeciwny,
ciwnik

bema

trybunał sądowy

5

dlalegomai

prowadzić

4

dialog

rozmowa dwu lub więcej osób

4

dojrzałość

pełny stanu rozwoju

7

działający

przeciwstawnie,

zaufa-

dialog

Słotonie
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doktryna

prawda nauczana
grupę ludzi

przez kOŚCIÓł, naród

lub

1

dyskryminacja

wykorzystywanie
swej władzy celem szykanowania i prześladowania innych

8

dysputa

słowna wymiana

4

euaggelidzo

głosić dobrą nowinę

poglądów,

polemika,

spór

4

rueustępliwa, bezkrytyczna wiara w słuszność
sprawy, idei, doktryny, połączona
z ruetoleranqą I ostrym zwalczaniem odmiennych poglądów

10

formalizm

dbałość o ścisłe przestrzegarue
ustalonych
form I rytuałów, zwłaszcza w oddawaniu czci
Bogu

10

herold

zwiastun, głosiciel nowej idei

homilia

rodzaj kazarua objaśniającego

imperatywny

bezwarunkowy,

instruktywny

pouczający,

interakcja

wzajemne

hataneuo

mówić dokładnie

kerysso

głosie, jako herold

4

kontekst

tekst, z którego użyto danego (zwł cytowanego gdzie Indziej) wyrazu albo zwrotu

3

fanatyzm

jakiejś

4
tekst biblijny

6

nakazowy

kształcący
oddziaływanie,

I

wpływ

z przekonarnem

4

Głoszenie i nauczanie

226
kryzysy

momenty, okresy załamania emocjonalnego
lub gwałtowne zwroty w czyimś zyciu

kulturowy

związany z materialnym i duchowym
kiem ludności, narodu, epoki

laleo

opowiadać,

literalny

dosłowny

3

metafora

figura stylistyczna, w której Jeden przynajmniej wyraz uzyskuje inne, obrazowe, ale
pokrewne znaczenie, przenośnia

9

martyreo

być świadkiem,

4

metodycznie

wykonywać zgodrue z metodą lub w sposób
uporządkowany,
konsekwenrrue
i systerna-

2

dorob-

mówić

dawać świadectwo

4

8

ryczrue

moralność

ogół norm, zasad wyznaczonych jako właściwy sposób zachowania, postępowania

nadbudowa

koncepcja oparta na inne], fundamentalnej
idei, struktura zbudowana na czymś innym

nawrócony

osoba, która z niewierzącej stała SIę wierzącą

niekonsekwencja

-

nietrzymarue

1,9

7

SIę tych samych zasad; chwiej-

ność
niemoralność

występne,

złe postępowanie

orędowanie
przez modlitwę

modlitwa,
nym

w której ktoś wstawra się za in-

2

Sial/mik
parrbesiadxomai
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-

mówić

4

w sposób otwarty, odważnie

perspektywa

otwarty widok,
szłość

pletbo

wypełnić

4

relatywny

względny, warunkowy, porównywalny z czymś

9

reputacja

opinia ludzi na temat charakteru
osoby lub rzeczy

l

strategia

teoria i praktyka przygotowania
ma czegokolwiek

strukturalny

należący do struktury, odnoszący
lub oddziałujący na nią

subiektywny

oparty na przezyciach
człowieka (podmiotu),

systematyczny

oznaczający

syntetyczna
metoda

panorama,

widoki na przy-

lub cech

i prowadzesię do niej

I poglądach
danego
indywidualny

się regularnością,

dokładnością

- oparta na syntezie, szeroka, uogólniająca

2

8

4
9
2
2

teologiczny

oparty na nauce o Bogu, Jego naturze i działanIU

tradycja

ustne przekazywanie
z pokolenia
lenie informacji I obyczajów

trylogia

cykl trzech utworów literackich o odrębnych
tytułach Ci zazwyczaj łącznym tytule ogólnym
i wspólnym temacie)

8

uczenie

kierowanie
nauką
w studiowaniu

l

Innych;

8

na poko-

prowadzenie

