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Od Redakcji 
 
 
Przekazujemy Szanownym Czytelnikom drugi tom biblijno-teolo-

gicznego periodyku SCRIPTURAE LUMEN, który – jak wskazuje 
zaczerpnięty z Łk 24,34 tytuł: „Zmartwychwstał prawdziwie”  
– poświęcony został tematyce zmartwychwstania. Pierwsza część 
(SCRIPTURAE), zgodnie z przyjętą formułą pisma, koncentruje się 
na biblijnych podstawach doktryny o zmartwychwstaniu. Spośród 
kilkunastu artykułów omawiających to zagadnienie w ST pragniemy 
wymienić opracowanie śp. Księdza Rektora UKSW, prof. dr hab. Ry-
szarda Rumianka. Na krótko przed tragicznym wyjazdem do Smoleń-
ska przekazał swój artykuł o Ezechielowej wizji wyschłych kości. Jest 
to, jak się wydaje, ostatnia publikacja tego biblisty, który o zmar-
twychwstaniu wie już teraz nieporównanie więcej od nas. Dalsze ar-
tykuły dotyczące zmartwychwstania w NT koncentrują się wokół 
fundamentalnego wydarzenia zmartwychwstania Chrystusa. Ukazu-
ją ten temat w oparciu o cztery Ewangelie oraz pisma św. Pawła. 
Druga część tomu (LUMEN) zawiera refleksje na temat wydarzenia 
paschalnego z punktu widzenia teologii systematycznej, teologii pa-
storalnej, historii Kościoła, a także literatury pięknej.  

W części „Przekłady” na uwagę zasługuje jeden z najwcześniej-
szych chrześcijańskich traktatów teologicznych na temat zmartwych-
wstania pochodzący z połowy II w., a przypisywany św. Justynowi  
Męczennikowi. Niemniej interesujące są przekłady dwóch apokryfów 
związanych z tematyką eschatologii. Są to: Testament Joba oraz Spór 
Cheruba z Łotrem. Kolejną częścią są „Omówienia i recenzje”. Całość 
zamykają „Sprawozdania”. Obok interesujących informacji z Jerozoli-
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my, Krakowa, Przemyśla, warto zauważyć relację z rzymskiego sym-
pozjum poświęconego tematowi zmartwychwstania i reinkarnacji.  

Habent sua fata libelli. Ma je także SCRIPTURAE LUMEN.  
Toteż z radością wypada poinformować, że trudu wydawania niniej-
szego biblijno-teologicznego pisma chętnie podjęło się środowisko na-
ukowe Wydziału Teologicznego w Tarnowie, które od dawna przykła-
da sporą wagę do studium Biblii. Wystarczy tu wymienić ks. Wale-
riana Serwatowskiego, który w połowie XIX stulecia dokonał próby 
unowocześnienia przekładu Biblii Wujka, ks. Piotra Stacha, profeso-
ra Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, nade wszystko zaś 
ojca powojennej biblistyki polskiej i twórcę Szkoły Biblijnej na KUL-u 
ks. Stanisława Łacha. Wymienić tu także należy ks. Józefa Homer-
skiego, wieloletniego profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, oraz ks. Jana Łacha, profesora i rektora w Akademii Teologii 
Katolickiej, a po jej przekształceniu profesora i rektora Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie można też po-
minąć biblistów ks. Michała Bednarza oraz ks. Tadeusza Brzegowe-
go, aktualnych pracowników naukowych Wydziału Teologicznego  
w Tarnowie. Są również inni.  

W takich okolicznościach chcemy wyrazić mocne przekonanie, że 
rozwijający się prężnie tarnowski ośrodek teologiczny, nade wszystko 
zaś dotychczasowe zrozumienie i przychylność Wielkiego Kanclerza 
Wydziału Teologicznego w Tarnowie, J.E. Księdza Biskupa Wiktora 
Skworca, okażą się niezmiernie pomocne dla przedsięwzięcia, którego 
zadaniem jest służyć polskiej teologii i polskiemu Kościołowi.   
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