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Det gläder oss att vi nu kan presentera STK:s sista nummer för 2017. Även det
är ett dubbelnummer. Vår förhoppning är att snart också kunna sända er de
första numren för 2018.
Den här gången inleder vi med Eva Österbergs föreläsning i samband med
att teologiska fakulteten den 4 maj 2017 tilldelade henne Anders Nygren-priset. Det var speciellt glädjande att med detta pris kunna manifestera det nära
samarbete som funnits och finns med den humanistiska fakulteten vid Lunds
universitet och det intresse som teologi och religionsvetenskap har utanför vår
egen fakultet.
Resten av artiklarna berör på ett eller annat sätt nytestamentliga ämnen. Vi
hade förmånen att den 2 juni 2017 välkomna Paula Fredriksen som heders
doktor vid teologiska fakulteten och kan nu presentera den svenska översättningen av hennes föreläsning dagen innan, där hon visar hur hennes forskning
om Paulus och Augustinus inspirerats av Krister Stendahl. Torsten Löfstedt
diskuterar Skriftens auktoritet bland evangelikala kristna utifrån att texten och
traditionerna i och bakom de synoptiska evangelierna genomgått förändringar. I sin artikel om den italienske filosofen Giorgio Agambens bok Pilate and
Jesus visar Joel Kuhlin med hjälp av Rudolf Bultmann och Michel Foucault
hur Agambens diskussion om den johanneiska beskrivningen av samtalet mellan Jesus och Pilatus kan föras vidare och placerar nytestamentlig forskning i
fältet av dialoger med nyare filosofiska läsningar av de bibliska texterna. Mats
Wahlberg profilerar några av de vetenskapsteoretiska problem som historisk
forskning om Jesus mirakler ställer Tobias Hägerland och Cecilia Wassén – författare till boken Den okände Jesus – inför. Tillsammans med författarnas replik
synliggör den behovet av en bred debatt om vad historia och historievetenskaplig metod är.
Våren står inför dörren. Snödropparna profeterar i all sin beskedlighet om sol
och värme. På annorlunda men ändå likande sätt visar artiklarna i detta numledare
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mer på brytningstider inom den teologiska och nytestamentliga forskningen,
där äldre frågor kopplas samman med nya teoretiska och filosofiska överväganden. Det är som sig bör att vår tidskrift kan bidra till forskningens strävan att
smälta samman gammalt och nytt i försök att fånga en framtid som väntar. p

124

| stk ˙ 3–4 ˙ 2017

ledare

