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Abstrakt:

Miłosierdzie Boga jest szczególnym dobrem wspólnym dla Nigeryjczyków.
Rozdział I przedstawił aktywno Boga w yciu człowieka i społecze stwa
nigeryjskiego w wymiarze historycznym. Rozdział kolejny pokazuje
teologiczna wizje miłosierdzie Bo ego w wietlne Starego i Nowego
Testamentu oraz do wiadcze nigeryjskich. Nast pny rozdział wskazuje na
Bo e miłosierdzie jako powszechne zdanie. Ostatni rozdział podkre la
konieczno osobistego nawrócenia jako warunku koniecznego przemiany
osobistej i społecznej.
God’s mercy is a common good to Nigerians. Chapter one presented
history as God’s activity with man and Nigerians. In chapter two, I
presented the theology of Divine Mercy in the context of OT, NT and
Nigerians. In chapter three, mercy is a universal task. Chapter four

underscored the necessity of conversion as a prerequisite of transformation.
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