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Streszczenie
Chrystocentryzm życia duchowego człowieka w Ewangelii według św. Jana to
rozprawa doktorska, której głównym celem jest ukazanie Jezusa, Słowa Wcielonego jako sensu
i celu historii świata i każdego człowieka. Wielość wartości w świecie sprawia, że łatwo jest

utracić z oczu prawdziwy cel życia człowieka. Jednak dzięki Wcieleniu Jezusa możliwe jest z
Nim nawiązanie osobistej relacji, dzięki której człowiek zostaje uzdolniony do dokonywania

wyboru między światłem a ciemnością, życiem w chwale Boga lub śmiercią. Powodem dla

którego temat tej rozprawy został podjęty jest wciąż żywe zainteresowanie problematyką

chrześcijańskiego życia duchowego, opartego na Jezusie. Ewangelia wg św. Jana stanowi cenne
źródło wskazówek dotyczących przebiegu procesu kształtowania się i rozwoju życia
duchowego człowieka.

Rozdział pierwszy rozprawy ma charakter historyczny. Omówione w nim zostało tło
historyczne, geograficzne i społeczne, w którym powstawała Czwarta Ewangelia. Poddana

analizie została również struktura Ewangelii oraz omówione zostały gatunki literackie jakimi
posługiwał się autor.
Rozdział drugi jest próbą refleksji nad człowiekiem, który jawi się jako istota wolna,

rozumna, korzystająca ze zmysłów w celu poznania swojego Stwórcy. Rozpoznanie w Jezusie

Boga jest możliwe dzięki znakom, których dokonywał oraz słowom, które wypowiadał.
Uznanie, że centrum życia poszczególnego człowieka stanowi Jezus prowadzi do ufnego

zawierzenia Bogu swojej woli na wzór Jezusa, którego wola była całkowicie zgodna z wolą
Ojca. Rozwój życia duchowego człowieka skutkuje zmianą jego postawy wobec Boga, siebie i

bliźnich.

W rozdziale trzecim podjęta została tematyka duchowego stylu życia samego Jezusa,
któiy przyjmując ludzie ciało złączył się w doskonały sposób z ludzką naturą. Ukazano w nim

Jezusa, który mimo iż jest Bogiem staje się człowiekiem zdolnym do wzruszenia, radości,
miłości, przyjaźni, ale także doświadczania lęku, smutku i cierpienia. Cechą charakterystyczną

Jego życia jest niezwykle silna więź z Ojcem, któremu ufa bezgranicznie.
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Doświadczając osobistego spotkania z Jezusem człowiek może podjąć sam decyzję, czy chce
współpracować z otrzymaną łaską, czy odrzuca miłość Jezusa i staje się Jego przeciwnikiem.
Każdy, kto wejdzie na drogę rozwoju życia duchowego, czyniąc z Jezusa centrum życia, zdolny

jest do rozpoczęcia nowego życia. Zostąje on wezwany do głoszenia Słowa Bożego oraz

budowania nowej rzeczywistości, w której celem staje się zjednoczenie z Bogiem.

W rozprawie zastosowana została metoda analityczno- syntetyczna oraz metody
teologiczne takie jak: historyczna, egzegetyczna, dzięki którym możliwe było rozwiązanie

problemu badawczego, który zawiera postawiony temat.
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Summary
The main purpose of the thesis Christocentrism ofhuman spiritual life in John ’s Gospel
is to present Jesus, the Incamate Word as the sense and purpose of the history of world and
every human being. The plurality of values in the world makes it easy to lose sight from the

true purpose of human life. However, thanks to the Incamation of Jesus, it is possible to

establish a personal relationship with Him that would enable man to make choice between the

light and the darkness, between a life in God’s glory and death. The reason to undertake the

subject of the thesis is the continuing interest in Christian spiritual life, based on Jesus. The

John’s Gospel constitutes a valuable source of guidance conceming the process of formation
and development of the human spiritual life.

The First chapter of the dissertation is historical in naturę. It discusses the historical,
geographical and social background in which the Fourth Gospel was written. The structure of
the Gospel has been also analysed and the literary genres used by the author were discussed.

The second chapter is an attempt to reflect on man who appears to be a free, rational
being, using his senses to know his Creator. Recognition of God in Jesus is possible thanks to

the signs he madę and the words he uttered. The recognition that Jesus is the centre of the life

of every human being leads to trusting in God his will, following the example of Jesus, whose
will was totally in accordance with His Father’s will. The development of the spiritual life of
man results in a change in his attitude towards God, himself and others.

The third chapter deals with the topie of the spiritual lifestyle of Jesus Himself, who in
accepting human body has united perfectly with human naturę. It shows Jesus who, despite

being God, becomes a man capable of emotion, joy, Iove, friendship, but also experiencing fear,

sorrow and suffering. The hallmark of his life is an extremely strong bond with his Father,
whom he trusts infinitely.

Chapter four concems the human response to God s revelation. Experiencing a personal
encounter with Jesus, man can decide for himself whether he wants to cooperate with the grace

he has received or whether he rejects Jesus’ love and becomes his adversary. Anyone who enters
the path of spiritual life, by making Jesus the centre of his life, is capable to start a new life. He

is called upon to proclaim the Word of God and to build a new reality whose purpose is the
union with God.

In the dissertation, an analytical and synthetic method was used, as well as theological
methods such as: historical, exegetic, which madę it possible to solve the problem of research.
Teresa

