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i jej roli w społeczeństwie i w Kościele, doprowadziło do tego, że w tek
stach biblijnych szuka się odpowiedzi na nowe pytania, co stwarza okazję 
do dokonywania coraz to nowych odkryć” (I, E 2).

Kraków KS. JERZY CHMIEL

Bp KAZIMIERZ ROMANIUK, A wy za kogo mnie uważacie?, Warszawa 
1994, ss. 135.

Biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk wydał kolejną pozy
cję książkową o tematyce biblijnej, tym razem w warszawskim Wydaw
nictwie Sióstr Loretanek. Nosi ona tytuł: A wy za kogo mnie uważacie?

Książka zainteresuje człowieka wierzącego a nawet poszukującego do
piero Prawdy. Człowiek myślący często stawia sobie pytanie: kim jest 
Pan Bóg? Odpowiedź dana Mojżeszowi przez samego Boga: „Jestem, który 
jestem” nie jest dla współczesnych ludzi oczywista i w pełni zrozumiała. 
Także najbliżsi uczniowie Pana Jezusa, Apostołowie, którzy na co dzień 
się z Nim kontaktowali, nie rozumieli do końca, kim On naprawdę jest. 
Jezus pewnego razu wprost zapytał uczniów: „A wy za kogo mnie uwa
żacie?” (Mt 16,15). Sw. Piotr udziela poprawnej odpowiedzi w imieniu 
Dwunastu, ale nie zadowoliła ona w pełni Chrystusa. On chce, byśmy 
o Nim wiedzieli jak najwięcej oraz, by ta objawiona wiedza pomogła na
szej wierze, nadziei i miłości.

Nic więc zatem dziwnego, że i po dwudziestu wiekach od tamtych 
wydarzeń, wielu z nas odnosi do siebie pytanie zadane niegdyś Piotrowi. 
Odpowiedzi zaś pomaga nam udzielić w prezentowanej publikacji bp Ro
maniuk. Chodzi jednakże o coś więcej, niż o poprawną odpowiedź. Otóż, 
poszerzoną i pogłębioną wiedzą o Zbawicielu, powinniśmy kształtować na
sze codzienne życie.

Z tego, że Jezus jest Chlebem, drogą, krzewem czy bramą, wynikają 
wskazania aż nazbyt jasne dla naszego postępowania. Objawiając i okreś
lając siebie samego, Jezus Chrystus pokazuje nam, jak trzeba żyć, żeby 
mimo wszystkich konsekwencji wynikających z grzechu naszych praro- 
dziców, odtwarzać w sobie każdego dnia podobiznę i obraz Boga Stworzy
ciela i najlepszego Ojca wszystkich ludzi.

Metafory, którymi posługiwał się tak często i chętnie Pan Jezus, by 
dać się poznać swoim najbliższym uczniom, spisane głównie przez św. Jana 
Apostoła i Ewangelistę, wskazują na inny wymiar każdej z tych rzeczy
wistości a także mówiąc o Bożej obecności w otaczającym nas świecie, 
hic et nunc.

Książka ks. biskupa K. Romaniuka jest napisana stosunkowo prostym 
językiem, dlatego też jest do polecenia mniej wytrawnym miłośnikom Pis
ma świętego.
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