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1. Deseille, Placide (f. 1926) var tidigare katolsk benediktinmunk men övergick till 

den ortodoxa kyrkan. År 1966 grundade han ett litet kloster med bysantinsk rit i 

Limousin. Detta kloster, le Monastère Saint Antoine le Grand, anslöts 1976 till 

klostret Simon Petras på berget Athos. 1981 grundade Père Placide en kvinnlig 

kommunitet, klostret i Solan. Han undervisar också i patristik vid Institut de Saint-

Serge i Paris. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Emery, Pierre-Yves (f. 1929) är prästvigd i Neuchâtels reformerta kyrka och 

sedan 19063 broder i det ekumeniska brödraskapet i Taizé. Han är medlem i 

Commission francophone cistercienne (liturgisk kommission för franskspråkiga 

cistercienserkloster) och betraktas som en av de ledande specialisterna på Bernard 

av Clairvaux. Emery har publicerat flera översättningar av S:t Bernard, bland 

annat i samlingsverket Sources chrétiennes.  

5. Grieb, Katherine (f. 1949) är prästvigd i den episkopala kyrkan och undervisar 

Nya testamentet vid Virginia Theological Seminary.  

 


