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PRAWO NARODÓW DO ROZWOJU I PRZYJĘCIA EWANGELII 
POPRZEZ DZIAŁALNOŚĆ MISYJNĄ KOŚCIOŁA 

REALIZACJĄ POWSZECHNYCH PRAW CZŁOWIEKA 
 

S t r e s z c z e n i e  
 

W artykule autor scharakteryzował ważność działalności misyjnej Kościoła wobec 
współczesnych kultur i narodów, ponieważ głosi on Ewangelię i promuje rozwój podstawowy 
w wielu zakątkach świata. Kościół, posyłając misjonarzy uczy wiary, katechizmu, praktyk 
religijnych, życia zgodnego z przykazaniami Bożymi, udziela sakramentów i troszczy się  
o formację chrześcijańską dla wiernych w danym Kościele partykularnym. Organizuje 
apostolaty pastoralne i biblijne, by proklamować na sposób pojmowania współczesnego 
człowieka przez światło i nadzieję Ewangelii. W artykule wykazano, że właściwe rozumienie 
działalności misyjnej Kościoła, w swej istocie, jest realizacją powszechnych prawa człowieka. 
Kościół dostrzega potrzebę poszanowania praw człowieka przez decydentów światowych, 
uznaje pracę misjonarzy dla dobra narodów i kultur, widzi wspólny mianownik dla 
ewangelizacji i rozwoju narodów łączących te problemy w przestrzeganiu praw człowieka. 
Przepisy zawarte w paktach i traktatach, gwarantujące prawo do życia i rozwoju cywili-
zacyjnego wszystkich ludzi, są często nieprzestrzegane, dlatego Kościół Chrystusowy 
angażuje swój autorytet w procesie działań ewangelizacyjnych i wszelkich aktywności 
zmierzających do poprawy życia społecznego ludzi dobrej woli. 
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THE RIGHT OF PEOPLES TO DEVELOP AND ACCEPT THE GOSPEL 
THROUGH THE CHURCH’S MISSIONARY ACTIVITY 

AS REALIZATION UNIVERSAL HUMAN RIGHT 
 

S u m m a r y  
 

In this article, the author characterizes the importance of the missionary activity of the 
Church to contemporary cultures and nations, as He proclaims the Gospel and promotes 
fundamental development in many corners of the world. The Church, sending missionaries, 
teaches faith, catechism, religious practice, life in accordance with the commandments of 
God, gives the sacraments and takes care of Christian formation for the faithful in the 
particular Church. He organizes pastoral and biblical apostolate to proclaim the way of 
understanding modern man through the light and hope of the Gospel. The article shows that  
a proper understanding of the Church's missionary activity is, in essence, a realization of 
universal human rights. The Church recognizes the need for respect for human rights by world 
leaders, acknowledges the work of missionaries for the good of nations and cultures, sees  
a common denominator for the evangelization and development of nations that unite these 
problems in the observance of human rights. The provisions contained in the pacts and 
treatises, which guarantee the right to life and civilization development of all people, are often 
disregarded, therefore the Church of Christ engages its authority in the process of 
evangelization and all activities aimed at improving the social life of the goodwill people. 
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