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Seznam klíčových slov k jednotlivým lekcím
I.
kontext
inspirovaný
literální
reinkarnace

- všechna slova okolo, celek
- vnuknutý, vdechnutý

doslovný, přesný
- převtělení Ido jiného těla nebo

do jiné formy života/
- učinění toho, co bylo neznámé a

nepoznatelné známým a poznatelným
- metoda celé knihy použita na

studium Bible
- vztahující se k určitému tématu

nebo předmětu záležitosti

zjevení
syntetická metoda
tématický

II.
aplikovat
korelace

- uplatnit v praxi
- sounáležitost, jak věci spolu

souvisejí anebo na sobě vzájemně
závisejí

- napomáhá k přesnému vymezení věci
- patřící k řádnému, systematickému

postupu
- zde: odborný postup nebo dovednost

při výkonu určité věci

definitivní
metodický
technika

III.
komunikace
doktrina
encyklopedie

- oběh informací
- nauka, učení; to, čemu se vyučuje
- kniha /jedna nebo více/, v níž

jsou projednány všechny oblasti
znalostí

- tajemný, záhadný
- prvotní, nejd~ležitější, prvořadý
- druhotný, méně d~ležitý, druhořadý
- bohosloví; studium Boha, učení o
Bohu

mystický
primární
sekundární
teologie

IV.
alegorie

paralelní
proroctví
symbol

- jinotaj, symbolická reprezentace
něčeho obtížného, abstraktního

- obdoba, podobnost mezi dvěmi věcmi
v některých, ne ve všech směrech

- patřící k pevně stanovenému učení,
které přijímá bez posuzování nebo
otázek_

_ rovnoběžný, souběžný, obvykle podob-
ný, ale též kontrastující

- vyhlášení Boží vůle lidem
- něco, co zastupuje nebo naznačuje

něco jiného

analogie
dogmatický

v.
analýza
archeolog

_ určení povahy a vzájemných vztah~
mezi jednotlivými částmi celku

_ člověk, který odborně studuje pod-
klady připomínající dávnou minulost
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kompo.zice - skládání něčeho dohromady v písemné
formě
pravidlo, jemuž podléhá něčí práceprincip

VI.
kategorie
chronologický
kritický
rutina
paradox

- třída, druh, řád, skupina
- týkající se minulých událostí v jejich

časovém pořadí
- velmi důležitý
- samozřejmost, běžná činnost
- protismyslnost, něco, co odporuje

tomu, co bychom normálně očekávali
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