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1. Moingt, Joseph (f. 1915) är jesuit och har undervisat teologi på olika universitet

sedan 1950-talet. Han har skrivit ett stort antal artiklar och böcker, varav flera har
tilldragit sig stor uppmärksamhet.
2. Cullmann, Oscar (1902-1999) var schweizare. Han tillhörde samtidigt en

luthersk och en reformert församling och var starkt ekumeniskt engagerad. Han
blev professor i Nya testamentets exegetik och patristik i Basel och Paris och
föreläste också i Sverige. Hans bibelteologiska verk, där han särskilt betonade
frälsningshistorien, väckte på sin tid stor uppmärksamhet. Flera av hans böcker
finns översatta till svenska, bland dem Petrus (1956) och Nya testamentet (1995).
3. Siegwalt, Gérard (född 1932) är luthersk teolog, professor emeritus vid den

protestantiska fakulteten, universitetet i Strasbourg. Han utger sedan 1986 sin
dogmatik för evangelisk katolicitet, dogmatique pour la catholicité évangélique.
Nio volymer har hittills utkommit.
4. Egender, Nicolas (f.1923), munk i benediktinerklostret Chevetogne i Frankrike,

som utmärker sig för sin närhet i liturgi och teologi till den ortodoxa kyrkan. Han

var prior i Chevetogne till 1978, då han blev vald till abbot vid Insomnandets
kyrka i Jerusalem, där han förblev i arton år. Egender har skrivit främst om de
orientaliska kyrkorna och deras liturgier, ekumenismen och andra
Vatikankonciliet.

