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1.

Balthasar, Hans Urs von (1905–1988) var schweizare. Han blev jesuit

1928, och efter prästvigning 1936 var han verksam som studentpräst i Basel.
Tillsammans med sin livslånga vänninna Adrienne von Speyr grundade han en
Johannesgemenskap för män och kvinnor, och då den inte vann stöd inom
Jesuitorden lämnade han ordern 1950. Hans karriär bröts, men kort före sin död
utsågs han till kardinal. Hans teologiska verk, som är oerhört omfattande, är
grundat i kyrkofädernas teologi men har vida utblickar mot samtidens tänkande.
2.

Lossky, Vladimir (1904–1958) var född i Ryssland, och efter 1917

tillbringade han större delen av sitt liv i Paris som ortodox lekmannateolog. Han
hade betydande kunskaper i samtida filosofi och var djupt rotad i den ortodoxa
traditionen, men han avstod från akademiska titlar och tjänster för att helt ägna
sig åt vad han ansåg viktigast, det teologiska tänkandet. Personligen var han
ytterst anspråkslös men stod i kontakt med många ledande intellektuella i
Västeuropa. Nästan alla hans teologiska artiklar finns på svenska i volymen Ljus
av Ljus, Artos 2011.
3.

Andia, Ysabel de (f. 1937) blev doktor i patristisk teologi i Rom 1982 och i

filosofi i Paris 1994 och är forskningsledare i filosofi vid Centre nationale des
recherches scientifiques i Paris. Hon har särskilt ägnat sig åt Dionysios

Areopagita och hans inflytande i öst och väst och har gett ut flera av hans texter
med fransk översättning i samlingsverket Sources chrétiennes. de Andia är
medlem av den påvliga teologiska akademien.
4.

Hays, Richard B. (f. 1948) är metodistpastor och internationellt bekant auktoritet på

evangelierna, Paulusbreven och nytestamentlig etik. Han är professor vid Duke Divinity
School.

