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1. 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-le-

Grand 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. 

2. Daniélou, Jean (1905–1974), fransk jesuit och teolog från en högst intellektuell 

familj. Daniélou var doktor i teologi och i filosofi och undervisade vid flera 

universitet och läroverk. Tillsammans med Henri de Lubac påbörjade han 

utgivningen av samlingsverket Sources chrétiennes (de kristna källorna) där 

kyrkofädernas texter publiceras i original och med fransk översättning. Daniélou 



medverkade som expert vid andra Vatikankonciliet, blev ärkebiskop av Taormina 

1969 och kardinal samma år. År 1972 invaldes han i franska akademien.  

3. Marchel, Witold  är teologie doktor och elev till S. Lyonnet. 

4. Garrigues, Jean-Miguel (f. 1944) är dominikanermunk och medlem av den 

påvliga teologiska akademien. Han har skrivit mycket om kyrkofäderna, i 

synnerhet Maximos bekännaren.  

5. Symeon (higoumen) abbot (higoumen) i det ortodoxa S:t Siluans kloster i 

Frankrike. Han är ursprungligen från Bretagne. 

6. 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.  

7. Ohler, Annemarie (f. 1937), teologie doktor. Har undervisat på flera tyska 

universitet, senast i Freiburg. 

 


