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1. Evdokimov, Paul (1901–1970) tillhörde den ryska kulturelit med rötter i ortodox

andlighet som före och efter revolutionen gjorde sig starkt gällande, ofta i exil. För
Evdokimov betydde det en professur vid det ortodoxa S:t Sergius-institutet i Paris.
Samtidigt var han engagerad i ekumeniskt arbete, inte minst bland
flyktingstudenter, och var för många något av en starets. Uppsatser av honom
finns översatta till svenska i Den dåraktiga gudskärleken, Artos 2001.
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den protestantiska teologiska fakulteten i Strasbourg. Hon började snart intressera
sig för den ortodoxa kyrkan och fick kontakt med några av den franska ortodoxins
främsta representanter, bland andra Sergej Bulgakov och Lev Gillet. Hon upptogs
i den ortodoxa kyrkan 1932 och undervisades sedan vid det ortodoxa S:t Sergiusinstitutet och vid Institut Catholique, båda i Paris. Hon var den mest
uppmärksammade kvinnliga teologen i den västerländska ortodoxa kyrkan.

3. 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.
4. Flipo, Claude är fransk jesuit och fängelsepräst. Sedan 1998 är han redaktör för

tidskriften Christus, som förenar ignatiansk spiritualitet med ett utåtriktat intresse
för kulturen och världen.
5. Hütter, Reinhard (f. 1958) doktorerade i systematisk teologi vid universitetet i

Erlangen och är nu Associate Professor vid Duke University, Virgina, USA. I sin
mest kända bok, Suffering Divine Things, intar han en kritisk hållning mot den i
nutiden vanliga konstruktivistiska teologin. Fram till 2008 var han redaktör för
den ekumeniska tidskriften Pro Ecclesia. Hütter var lutheran men upptogs i
katolska kyrkan 2004.
6. Harrison, Verna är ortodox nunna och professor vid den metodistiska St. Paul’s

School of Theology i Kansas City, Missouri, USA.

