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1. Quéré, France (1936-1995) var en fransk protestantisk teolog och författarinna.

Hon ställde särskilt de bibliska texterna i dialog med dagens situation i etiska
frågor som kvinnans villkor, familjen och respekt för de annorlunda. År 1983 blev
hon medlem av franska nationella etikkommittén.
2. Clément, Olivier (1921-2009) övergick i ungdomen från ateism till den ortodoxa

kyrkan och har blivit en av de mest kända ortodoxa lekmannateologerna i
västerlandet. Efter att under många år ha undervisat i historia vid Lycée Louis-leGrand i Paris blev han professor vid det ortodoxa S:t Sergius-institutet. Han har
visat stor öppenhet för dialog med andra kristna och även med icke-kristna
religioner. Hans bok Sources (”Källor”) utgavs i svensk översättning på Artos
förlag 2004.
3. Struve, Pierre (1924–1968) var rysk-ortodox präst, född i en emigrantfamilj i

Paris. Han intresserade sig särskilt för att öppna den ortodoxa traditionen för den
franska kulturen. År 1964 grundade han en franskspråkig församling i Paris och

1967 en motsvarande församling i Bryssel. Han var också starkt engagerad i den
ortodoxa ungdomsrörelsen Syndesmos.
4. Durrwell, François-Xavier (1902-2005) var katolsk präst och redemptorist. Han

föddes i Alsace och undervisade i religionspedagogik vid universitetet i Metz. I
sina skrifter behandlar han särskilt påskens mysterium.
5. Rey, Bernard (f. 1933) är fransk dominikan och teolog. Efter studier, bl. a. i Rom

och Jerusalem, blev han professor och dekan för dominikanernas högskola le
Saulchoir nära Paris och därefter professor vid seminariet i Lille. Han har särskilt
arbetat med de unga dominikanernas intellektuella utbildning inom den franska
provinsen.

