
Repozytorium Instytucjonalne KUL / Rozprawy doktorskie / PhD Theses
/ Rozprawy doktorskie 2018 / dost�p otwarty

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:

http://hdl.handle.net/20.500.12153/279

Tytuł: Moral implications of Divine Mercy in individual, ecclesial and social life of

Nigerians

Tytuły

równoległe: 

Implikacje moralne Bo�ego Miłosierdzia w �yciu indywidualnym, ko�cielnym

i społecznym Nigeryjczyków

Autorzy: Sakaba, Samuel Kanta

Słowa

kluczowe: 

Bo�e miłosierdzie; Nigeria; Ko�ciół katolicki; dobro wspólne; Divine

mercy; Catholic Church; common good

Data

wydania: 

20-cze-2018

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

 Szukaj w ReKUL  Dodaj do Repozytorium+

#content
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
http://blogxd.info/dspace/pr/TW9yYWwgaW1wbGljYXRpb25zIG9mIERpdmluZSBNZXJjeSBpbiBpbmRpdmlkdWFsLCBlY2NsZXNpYWwgYW5kIHNvY2lhbCBsaWZlIG9mIE5pZ2VyaWFucw==


underscored the necessity of conversion as a prerequisite of transformation.
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