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1. Introducere 
 
 
Domeniul teologiei este un domeniu sensibil. Este un domeniu bazat pe ritual, pe diferite 

credințe și interpretări. Este un domeniu care cu greu se adaptează și care foarte rar se reformează. 
Este un domeniu care îți oferă atât de multe realizări. 

 
Biserica, oricare ar fi ea, trebuie subordonată statului. Acest lucru este foarte important. Cel 

mai bun sistem de guvernământ este democrația de tip occidental. Teocrația nu este un sistem de 
guvernământ. 

 
Uniunea Europeană a demonstrat că o colaborare la cel mai înalt nivel între state, spre 

beneficiul ultim al cetățenilor lor, poate avea loc cu succes. Asta văd cei din diaspora, remarcând 
decalajele de civilizație dintre Vest și Est. 

 
În aceste condiții, Biserica Ortodoxă Română trebuie imperios reformată. BOR este o Biserică 

veche de o sută cincizeci de ani, care nu mai servește societatea contemporană, decât într-o foarte 
mică proporție. 

 
Deși nu vrem să recunoaștem, Estul Europei este marginea Europei. 
 
Biserica Ortodoxă Română, care acum este ”Biserica lor”, a clerului, a celor care respectă 

calendarul, trebuie să devină ”Biserica noastră”, a celor care vrem spitale și școli, șosele, grădinițe 
și autostrăzi. Noi suntem proprietarii autoturismului, ale cărui chei sunt acum în posesia celor care 
respectă calendarul. 

 
Din păcate, Biserica Ortodoxă Română este puternic centralizată, ceea ce o face să fie greu 

adaptabilă și anchilozată în trecut. 
 
Pentru a putea fi reformată, BOR trebuie descentralizată, pe modelul multor Biserici 

protestante. 
 
În cadrul Bisericii Ortodoxe Române există probleme cu îngrădirea libertății de exprimare și 

un comportament dominant de tip ”mascul alfa” printre culte. Etalarea luxului nu pare să reprezinte 
o problemă pentru reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române, care folosesc mașini de lux, veșminte 
de lux și, probabil, altele (spun ”altele” întrucât transparența nu este punctul forte al Bisericii 
Ortodoxe Române).  

 
Nu trebuie să fii ortodox sau catolic pentru a intra în Rai. Raiul este deschis tuturor celor care 

își fac parte în viața de acum și în viața de apoi. Fă-ți, așadar, parte, în viața de apoi. 
 
Biserica ține efectiv statul în loc, împiedicând dezvoltarea societății. Am mers la grădiniță, ce 

ne mai trebuie altele noi? 
 
Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă Română trebuie să atragă oameni din toate păturile 

sociale, ceea ce nu face acum. Toți sunt chemați la masa lui Hristos, iar masa este a lui Hristos. Al 
cărui tată nenatural, sau mai bine zis protector, a fost Sfântul Gabriel, care apare ca Iosif, partenerul 
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Mariei, în Biblie. 
 
Referitor la ora de religie, aceasta trebuie predată de profesorul sau profesoara de istorie și 

trebuie să furnizeze elevilor școlilor și liceelor informații obiective despre toate religiile marcante 
ale lumii. Sub nicio formă ora de religie în școli și licee nu trebuie să se refere la religia ortodoxă și 
sub nicio formă nu trebuie predată de un preot ortodox. 

 
Renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă, dacă se dorește și se poate, din banii 

enoriașilor. Dacă nu se dorește sau nu se poate, grădinițele și autostrăzile primează. 
 
Nu doar renovarea bisericilor ortodoxe trebuie să se facă din banii enoriașilor, ci și renovarea 

tuturor lăcașelor de cult aparținând tuturor religiilor prezente pe teritoriul României trebuie să se 
facă, dacă se dorește, din banii enoriașilor sau din sponsorizări, nu din bani de la bugetul de stat. 

 
Construirea de noi biserici, la fel, dacă se dorește, trebuie să se facă din banii enoriașilor. 
 
Toate cultele trebuie să plătească din bugetele proprii impozite pe clădirile pe care le dețin. 

Scopul Bisericii nu este să facă, să depoziteze sau să administreze bani. Pentru asta există bănci. 
Biserica nu este bancă. Biserica trebuie să se ocupe cu administrarea celor spirituale.  

 
Este posibil, nu am dovezi, ca preoții să fii prins gustul banilor și să le placă să se joace cu 

banii. Este, totodată, posibil, nu am dovezi, ca majoritatea preoților să le considere pe femei 
inferioare bărbaților și murdare, din cauza menstruației. 

 
O Biserică nu se joacă cu bani, iar femeile nu sunt inferioare bărbaților sau murdare. 
 
Biserica trebuie să dea, nu să ia. 
 
Toate cultele, inclusiv Biserica Ortodoxă Română, trebuie să-și organizeze contabilitatea. 

Unele culte au furnizori. O parte dintre aceste culte au vânzări. Dacă au furnizori și vânzări, trebuie 
neapărat să aibă serviciu contabil. Și să emită bon fiscal. Preoții/imamii și toți ceilalți reprezentanți 
pot activa cu contract de muncă sau ca voluntari. 

 
Biserica Ortodoxă sau oricare altă Biserică trebuie să renunțe la icoane. Singurul care poate fi 

adorat este Dumnezeu. 
 
Biserica Ortodoxă Română trebuie să prezinte enoriașilor săi informații obiective despre toate 

religiile marcante ale lumii (budism, islam etc.), având în acest scop preoți și preotese bine instruiți. 
 
Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască contribuțiile majore pe care celelalte religii și 

celelalte denominații creștine le-au avut asupra umanității. 
 
Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască toți profeții, începând cu Adam. 
 
Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască importanța egală a tuturor profeților (Adam, Noe, 

Lot etc.), nu doar importanța lui Iisus pentru umanitate. De-a lungul istoriei au existat mii de profeți. 
Inclusiv femei. Biserica, care știe mai bine aceste lucruri, trebuie să recunoască că Iisus este Adam 
reîncarnat și Cuvântul. 

 
Pentru a se reforma, BOR trebuie să recunoască drepturile LGBTQ. 
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Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că Iisus nu a fost răstignit propriu-zis pe cruce 

și că episodul răstignirii este o alegorie care face referire la obstacolele pe care le-a avut de înfruntat 
Hristos pe drumul său spre conducere, pe care în cele din urmă a obținut-o. 

 
Biserica Ortodoxă trebuie să recunoască faptul că a colaborat cu fosta Securitate comunistă. 
 
Preoții ortodocși trebuie să se spovedească public în fața enoriașilor. Este posibil ca o parte 

dintre preoții ortodocși să fii săvârșit păcate mult mai mari decât cele pe care le-au comis enoriașii 
lor, cei cărora se spovedesc preoților. Aceste păcate trebuie să iasă la lumină pentru a putea fi 
iertate. 

 
Pentru a se reforma, Biserica Ortodoxă trebuie să hirotonisească femei. În trecut, în baza 

ritualurilot vremurilor, au fost hirotonosite femei. Acest obicei trebuie reluat. 
 
Lipsa hirotonirii femeilor în Bisericile Apuseană, Răsăriteană, Orientală și în celelalte biserici 

de pe glob, multe dintre ele catolice și ortodoxe, este adânc înrădăcinată în convingerea conform 
căreia bărbații sunt superiori femeilor, în convingerea că doar un bărbat poate face prezentă 
existența lui Hristos reînviat în biserică, în convingerea că femeile sunt murdare din cauza sângelui 
și nu numai. 

 
Toate aceste convingeri sunt lipsite de fundament. 
 
Bărbații nu sunt superiori femeilor și nu doar un bărbat poate face prezentă existența lui 

Hristos reînviat în biserică, asta dacă într-adevăr cineva poate face prezentă existența lui Hristos 
reînviat undeva. Totodată, femeile nu sunt murdare. 

 
Se pare că în primele secole ale creștinismului funcțiile în cadrul Bisericilor erau îndeplinite 

atât de bărbați, cât și de femei. Acest lucru poate fi explicat prin lipsa de resurse umane din acea 
perioadă. 

 
O dată cu trecerea secolelor, femeile au fost numite ”prostuțe” de către unii dintre 

reprezentanții Bisericii de Vest1, cărora probabil li s-a făcut frică că femeile ar putea stârni poftele 
bărbaților, de parcă femeile nu ar avea pofte sau de parcă poftele bărbaților ar fi mai importante 
decât poftele femeilor și niciunele nu ar trebui satisfăcute. 

 
Acesta este un alt motiv posibil al lipsei hirotonosirii2 femeilor. 
 
Nici reprezentanții Bisericilor Răsăritene nu văd cu ochi mai buni numirea de femei în rolurile 

de preoteasă, deaconeasă sau episcopă. ÎPS Teodosie, din România, afirmă3 că aceasta este condiția 
femeii, condiție pe care ea nu o poate depăși pentru că ea a păcătuit (referindu-se, cel mai probabil, 
la capitolul Genezei din Biblie, în care apar Adam și Eva, Eva fiind coruptă de șarpe să mănânce din 
Pomul Cunoașterii4) 
                                                 
1 Macy, Gary, ”Istoria secretă a hirotonirii femeilor. Clerul de sex feminin în Vest în Evul Mediu”, Oxford University 

Press, New York, 2007, p.61 
2 Cuvintele ”hirotoni” și ”hirotonisi” au același înțeles: a popi, a preoți, a sfinți (o persoană) 
3

 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24782349-cum-explica-ips-teodosie-lipsa-femeilor-din-rolurile-important
e-din-biserica-asta-conditia-nu-poate-perpetuu-intr-rugaciune-pentru-are-conditia-slabiciunilor-sale-inceput-pacatul
-daca-nu-pacatuia-nu-.htm, accesat 17.09.2022 

4 Biblia, Geneza, 2:4-3:24 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24782349-cum-explica-ips-teodosie-lipsa-femeilor-din-rolurile-importante-din-biserica-asta-conditia-nu-poate-perpetuu-intr-rugaciune-pentru-are-conditia-slabiciunilor-sale-inceput-pacatul-daca-nu-pacatuia-nu-.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24782349-cum-explica-ips-teodosie-lipsa-femeilor-din-rolurile-importante-din-biserica-asta-conditia-nu-poate-perpetuu-intr-rugaciune-pentru-are-conditia-slabiciunilor-sale-inceput-pacatul-daca-nu-pacatuia-nu-.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24782349-cum-explica-ips-teodosie-lipsa-femeilor-din-rolurile-importante-din-biserica-asta-conditia-nu-poate-perpetuu-intr-rugaciune-pentru-are-conditia-slabiciunilor-sale-inceput-pacatul-daca-nu-pacatuia-nu-.htm
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Ceea ce nu știe, probabil, IPS Teodosie este că primele cinci cărți din Biblie (care formează 

Tora) au fost scrise de Moise, care a fost faraon al Egiptului și care nu i-a dus pe evrei în Țara 
Făgăduită, ci i-a persecutat și omorât. 

 
Un alt lucru pe care probabil nu îl știe IPS Teodosie este că inclusiv povestea biblică cu Adam 

și Eva este alegorică, Creația, care într-adevăr a avut loc, neavând loc ca în povestea biblică. 
 
Un alt lucru pe care probabil nu îl știe IPS Teodosie, care este foarte vocal, este că Iisus este 

Adam reîncarnat și Cuvântul. 
 
Trupul (scheletul) lui Iisus încă există, pentru că acesta nu s-a ridicat la ceruri, propriu-zis, cu 

trupul. 
 
Toate povestirile din Biblie, deși reflectă realitatea, o reflectă în mod alegoric. 
 
Astfel, șarpele nu a vorbit, nu a ispitit-o pe Eva să mănânce un măr ș.a. 
 
Repet, Biblia este adevărată. Inclusiv Noul Testament. Dar faptele sunt prezentate în mod 

alegoric. 
 
Deși femeile au fost hirotonosite în Vest în trecut, după ritualul care se practica pentru 

hirotonosire în Evul Mediu, teologii nu recunosc acest lucru, afirmând că ritualul s-a schimbat. Da, 
ritualul s-a schimbat, dar după ritualul din Evul Mediu, femeile au fost hirotonosite. 

 
Atât Biserica Catolică, cât și Biserica Ortodoxă se consideră Biserica originală. Cu aproape 

200 de milioane de enoriași, Biserica Ortodoxă este mult mai mică decât Biserica Catolică. 
 
Biserica Catolică este fondată de Sfântul Petru, care l-a trădat pe Hristos când a cântat cocoșul 

a treia oară, Sfânt care a fost primul Papă și care a zburat prin Roma, fără mijloc de transport, când 
era încă în viață. 

 
Femeile nu sunt hirotonite. Dar, probabil, vor fi.  
 
Biserica Ortodoxă Greacă5 a făcut un prim pas în această direcție, când, pe 8 octombrie 2004, 

a restaurat diaconatul pentru femei. 
 
Drumul pentru Biserica Ortodoxă Română a fost trasat. Traseul a fost stabilit. Este doar o 

chestiune de timp. Mult timp? Posibil. Dar e, probabil, doar o chestiune de timp. 
 
Femeile votează. Merg la facultate. Pot deține proprietăți. Și vor deține funcții de preot și 

episcop. Atât în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dacă vor lupta pentru acest drept și sigur în 
cadrul Bisericii Înfrățirii Religiilor. 

 
Stoica Vlad Alexandru 
 
București, România 
 

                                                 
5 Macy, Gary, ”Istoria secretă a hirotonirii femeilor. Clerul de sex feminin în Vest în Evul Mediu”, Oxford University 

Press, New York, 2007, p.17 
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2. Ce este hirotonirea? 
 
 
Hirotonirea6 este procesul prin care indivizii sunt consacrați, adică separați și trecuți din clasa 

laicilor la cler, fiind astfel autorizați (de obicei de ierarhia confesională compusă din alți clerici) să 
îndeplinească diferite rituri și ceremonii religioase.7 

 
Procesul și ceremoniile de hirotonire variază în funcție de religie și confesiune. Cel care se 

pregătește pentru, sau care trece prin procesul de hirotonire, este uneori numit ordinand. Liturghia 
folosită la o hirotonire este uneori denumită hirotonire. 

 
Hirotonirea femeilor este adesea o problemă controversată în religiile în care fie oficiul de 

hirotonire, fie rolul pe care îl îndeplinește o persoană hirotonită, este în mod tradițional limitat la 
bărbați, din diverse motive teologice. 

 
Creștinism 
 
Preoția creștină a fost în mod tradițional rezervată bărbaților. După Reforma protestantă și 

slăbirea structurilor de autoritate în cadrul multor denominațiuni, majoritatea grupurilor protestante 
au revizuit rolul preoției hirotonite. Mulți au eliminat-o cu totul. Alții l-au modificat în moduri 
fundamentale, deseori favorizând un slujitor căsătorit de tip rabinic al învățăturii (cuvântului) și 
renunțând la orice noțiune de preoție sacrificială. Un epitet comun folosit de protestanți (în special 
de anglicani) împotriva catolicilor a fost că catolicii erau un popor „călărit de preoți”. Ura pentru 
preoți a fost un element comun al anti-catolicismului și al pogromurilor împotriva catolicilor axate 
pe expulzarea, uciderea sau „laicizarea” forțată a preoților. 

        
Începând cu secolul al XX-lea, multe confesiuni protestante au început să reevalueze rolurile 

femeilor în bisericile lor. Mulți hirotonesc acum femei. Conform cărții biblice a Judecătorilor, o 
femeie înțeleaptă și curajoasă pe nume Deborah a fost al patrulea judecător al vechilor israeliți. Ea a 
jucat un rol esențial în implementarea unei strategii militare de succes care i-a eliberat pe israeliți de 
asupritorul rege canaanit Iabin. La fel, Iael a fost curajos și principal în victoria israeliților. Acțiunile 
ei prudente l-au ucis pe comandantul Sisera după ce acesta a fugit pe jos în urma bătăliei. În Cartea 
Judecătorilor, există un ciclu repetitiv de păcat și eliberare. Există, de asemenea, o propunere cu 
privire la infracțiunile ciclice: „În acele vremuri Israel nu avea rege; tot poporul făcea tot ce i se 
părea drept în ochii lui” (Judecători. 21:25). Bazate parțial pe conducerea profetesei, Deborah, unele 
organizații protestante și non-confesionale acordă hirotonire femeilor. Alte confesiuni resping 
pretenția unui precedent bazat pe exemplul Deborei, deoarece ea nu este descrisă în mod specific ca 
conducând asupra Israelului, ci mai degrabă dând judecăți asupra problemelor litigioase în privat, 
fără a preda public,8 și nici conducând armata.9 10 Mesajul ei către colegul său judecător Barak a 

                                                 
6   https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination , accesat 05.10.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
7  Dintr-o perspectivă sociologică, hirotonirea legitimează rolul ordinandului de cler și efectuarea ritualurilor. 

Pogorelc, Anthony J. (21 aprilie 2021). „Construirea socială a Sacramentului Ordinului”. Religiile. 12 (5): 290. 
doi:10.3390/rel12050290. ISSN 2077-1444. 

8 Pasaj Bible Gateway: Judecători 4 – Versiunea standard în limba engleză". Bible Gateway. Arhivat din original la 
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afirmat de fapt conducerea masculină a Israelului.11 12  Biserica Unită din Canada a hirotonit 
femei din 1932. Biserica Evanghelică Luterană din America hirotonește femeile ca pastori, iar 
femeile sunt eligibile pentru alegerea ca episcopi. Biserica Episcopală din Statele Unite ale Americii 
hirotonește femeile ca diaconi, preoți și episcopi. Biserica Protestantă Evanghelică Luterană 
hirotonește femei la toate nivelurile, inclusiv diacon, preot și episcop. Alte confesiuni lasă decizia 
de hirotonire a femeilor în seama organului de conducere regional, sau chiar a congregației însăși; 
acestea includ Biserica Creștină Reformată din America de Nord și Biserica Evanghelică 
Presbiteriană. Hirotonirea femeilor în a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost o problemă 
importantă între anglicani și catolici, deoarece Biserica Catolică a văzut hirotonirea femeilor ca un 
obstacol imens în calea unei posibile apropieri între cele două biserici. 

      
Biserica Catolică nu și-a schimbat viziunea sau practica cu privire la hirotonire sau femei și 

nici una dintre bisericile ortodoxe nu și-a schimbat viziunea; aceste biserici reprezintă aproximativ 
65% din toți creștinii din întreaga lume. Ca răspuns la apelul din ce în ce mai mare pentru 
hirotonirea femeilor, Papa Ioan Paul al II-lea a emis declarația Ordinatio sacerdotalis în 1995. În 
aceasta, a dat motive pentru care femeile nu pot fi hirotonite și a definit că Duhul Sfânt nu a conferit 
puterea de a hirotoni femei, asupra Bisericii. În urma acestei declarații definitive, mulți teologi au 
considerat problema soluționată, dar mulți continuă să insiste pentru hirotonirea femeilor în Biserica 
Catolică. Unii au început chiar și acțiuni de protest. 

 
Iudaism 
 
Politica privind hirotonirea femeilor diferă între diferitele confesiuni ale iudaismului. Cele 

mai multe congregații ortodoxe nu permit femeilor să dețină funcția de rabine, în timp ce 
congregațiile mai liberale au început să permită femeile să dețină această funcție până la mijlocul 
secolului al XX-lea. 

 
 
Examenele de hirotonire 
 
Examenele de hirotonire13 sunt date de un corp bisericesc ca o modalitate de a se asigura că 

un candidat este echipat, chemat și pregătit corespunzător pentru slujirea în acel corp. 
      
În Biserica Presbiteriană (S.U.A.), există cinci examene: Teologie, Închinare și Sacramente, 

Politică, Exegeza biblică (se desfășoară fie în greacă biblică, fie în ebraică, cu aceeași limbă pentru 
toți studenții care susțin examenul în același timp.) și examenul de conținut al Bibliei.14 

     
Primele trei, respectiv, sunt preluate prin internet pe parcursul a două zile. Al patrulea examen 

                                                                                                                                                                  
21 mai 2016. Accesat la 9 mai 2018. 

9 Pasaj Bible Gateway: Judecători 4 – Versiunea standard în limba engleză". Bible Gateway. Arhivat din original la 
21 mai 2016. Accesat la 9 mai 2018. 

10 Grudem, Wayne (2004). Feminismul evanghelic și adevărul biblic: o analiză a mai mult de 100 de întrebări 
disputate. Sisters, Oregon: Multnomah Publishers, Inc. p. 864. ISBN 1-57673-840-X. Arhivat din original la 3 iulie 
2007. 

11 Pasaj Bible Gateway: Judecători 4 – Versiunea standard în limba engleză". Bible Gateway. Arhivat din original la 
21 mai 2016. Accesat la 9 mai 2018. 

12 Grudem, Wayne (2004). Feminismul evanghelic și adevărul biblic: o analiză a mai mult de 100 de întrebări 
disputate. Sisters, Oregon: Multnomah Publishers, Inc. p. 864. ISBN 1-57673-840-X. Arhivat din original la 3 iulie 
2007. 

13 https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_exams , accesat 05.10.2022. Licență: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 

14  "PC(USA) OGA". oga.pcusa.org. Accesat 19.10.2020. 
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este dat studenților la încheierea celorlalte trei examene și este dus acasă pentru finalizare. În plus, 
toți candidații pentru slujire trebuie să treacă un al cincilea examen de hirotonire, de obicei, dat în 
primul an de seminar, numit Examenul Conținutului Bibliei. 

     
Examenele sunt evaluate de cel puțin doi cititori. Fiecare cititor atribuie o notă de Satisfăcător 

sau Nesatisfăcător fiecărei întrebări eseu. Apoi, dacă elevul trece majoritatea întrebărilor pentru acel 
cititor, cititorul acordă o notă satisfăcătoare. Dacă un cititor promovează un student și un al doilea 
nu reușește acel student, un al treilea cititor este apoi chemat să emită o judecată finală, iar 
utilizarea celui de-al treilea cititor nu este vizibilă pentru student sau pentru corpul lor de hirotonire. 

     
Se fac considerații speciale pentru studenții a căror limbă maternă nu este engleza, iar 

examenul este administrat în mod regulat în spaniolă și coreeană. 
     
Este obișnuit ca studenții să fie nevoiți să-și susțină examenele de mai multe ori înainte de a 

promova. Până la 28% dintre slujitorii hirotoniți vor fi repetat cel puțin un examen. [Citare necesară] 
Unele, deși nu toate, presbiteriile impun o limită a numărului de ori când candidații lor pot încerca 
un examen. Altele permit formate alternative. Cu toate acestea, un număr destul de mare de studenți 
nu promovează toate examenele după mai multe încercări. Nu este neobișnuit ca un candidat să fie 
demis din procesul de hirotonire după ce mai multe încercări de a trece testele au eșuat. 

       
În plus, seminariștilor prezbiteriani li se cere să treacă un examen care acoperă conținutul 

Bibliei. Examenele practice sunt disponibile aici15. 
 
 
 
 

3. Biserica Înfrățirii Religiilor. Scurtă prezentare 
 
Biserica Înfrățirii Religiilor va fi o comuniune de biserici. 
 
Fiecare Biserică va purta o denumire. 
 
BÎR va fi un curcubeu de religii prietene, pe care le va păstra intacte. Islamul, creștinismul 

protestant, shintoismul se vor număra printre aceste religii. 
 
BÎR va încerca să construiască cât mai multe biserici și va încerca să atragă cât mai mulți 

enoriași. 
 
Clădirile vor avea formă circulară, iar sfânta cruce va fi așezată pe acoperișul fiecărei biserici. 
 
BÎR se va implica activ în viața comunităților deservite, inclusiv în relațiile economice. 
 
Orice persoană va putea apela la oricare dintre bisercile BÎR și va putea achiziționa servicii și 

produse BÎR. 
 
Actele contabile ale fiecărei biserici vor fi publice. 
 
Orice biserică BÎR va emite factură pentru serviciile sau produsele comercializate. 

                                                 
15  "PC(USA) OGA". oga.pcusa.org. Accesat 19.10.2020. 
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Bisericile BÎR vor și așadar și entități economice. 
 
Copiii enoriașilor BÎR vor merge la școlile de stat sau private alese de familiile lor, după care 

vor urma programe after school în cadrul unei clădiri din curtea bisericii de care aparțin cu familia. 
 
În cadrul programelor after school vor învăța despre toate religiile lumii, dar nu vor învăța 

doar despre religie. 
 
Personalul educațional care va activa în cadrul programelor after school va fi plătit din 

fondurile BÎR. 
 
La bisericiile din cadrul BÎR se va putea apela pentru prestări servicii în domeniul 

construcțiilor, amenajărilor interioare, transporturilor ș.a. 
 
Bisericile se vor finanța în mod individual din serviciile prestate și din produsele vândute. 
 
Bisericile vor concura pe o piață liberă, tot în mod individual, fiind supuse legii cererii și 

ofertei. 
 
Bisericile (sună a nebunie!) vor putea falimenta. 
 
În curtea fiecărei biserici vor fi amenajate birouri. 
 
Fiecare biserică va activa independent, plătind către stat toate taxele și impozitele. 
 
BCÎR va presta servicii de intermediere recrutare personal. 
 
”Toţi câţi aţi fost botezaţi în Cristos v-aţi îmbrăcat în Cristos. Aşadar, nu mai este nici iudeu, 

nici grec, nici sclav, nici [om] liber, nici bărbat şi nici femeie: voi toţi sunteţi una în Cristos Isus.”16 
 
BÎR va hirotoni femei. 
 
BÎR va susține drepturile LGBTQ. 
 

 
 
 
 
 
 

4. Situația hirotonirii femeilor în lume în cadrul cultelor 
protestante 

 
Anabaptiști 
     
Fraţi 

                                                 
16   Biblia, Noul Testament, Gălățeni, capitolul 3, versetele 27-28  Sursa:  

https://www.catehezebiblice.ro/galateni/c3-vv25-29/ , accesat 24.09.2022 

https://www.catehezebiblice.ro/galateni/c3-vv25-29/
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Biserica Fraților a hirotonit femei din 1958. 
 
Menoniți 
 
Conferința canadiană a bisericilor fraților menoniți a hirotonit femei. 
Biserica Menonită din Canada hirotonește femei. 
Biserica Fraților Menoniți nu ordonează ca femeile să fie pastori conducători. 
Biserica Menonită din SUA hirotonește femei. 
Biserica Frații în Hristos hirotonește femei la toate nivelurile de conducere, inclusiv Episcop. 
     
Biserica Anglicană 
     
Hirotonirea femeilor în comuniunea anglicană a fost din ce în ce mai comună în anumite 

provincii începând cu anii 1970. 
Cu toate acestea, mai multe provincii (cum ar fi Biserica Pakistanului - o Biserică protestantă 

unită creată ca urmare a unei uniuni între anglicani, luterani, metodiști și prezbiteriani) și anumite 
eparhii din provincii altfel ordonate (cum ar fi Dioceza din Sydney din Biserica Anglicană din 
Australia), continuă să hirotonească numai bărbați. Dispute asupra hirotonirii femeilor au contribuit 
la instaurarea și creșterea tendințelor separatiste conservatoare, cum ar fi realinierea anglicană și 
mișcările anglicane continue. 

Unele provincii din cadrul Comuniunii Anglicane, cum ar fi Biserica Episcopală Protestantă 
din Statele Unite ale Americii, hirotonește femei la cele trei ordine tradiționale: episcop, preot și 
diacon. Alte provincii hirotonesc femeile ca diaconi și preoți, dar nu ca episcopi; alții încă doar ca 
diaconi; iar șapte provincii nu aprobă hirotonirea femeilor la orice ordin de minister. 

     
Baptiști 
 
Organizații foarte diverse folosesc termenul baptist în auto-desemnare: 
      
Organizațiile baptiste din Germania și Elveția (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, 

Bund Schweizer Baptistengemeinden) hirotonesc femei. 
Convenția Baptistă de Sud (cea mai mare dintre diferitele confesiuni baptiste) nu sprijină 

hirotonirea femeilor; cu toate acestea, unele biserici care sunt membre ale SBC au hirotonit femei. 
Deși fiecare biserică SBC este autonomă și poate alege dacă să hirotonească sau nu femei, 
asociațiile locale și convențiile de stat au dreptul de a nu așeza mesageri din acele biserici la 
întâlnirile anuale, iar unii au făcut-o. 

Grupurile baptiste din Statele Unite care hirotonesc femei includ Bisericile Baptiste 
Americane din SUA, Conferința Baptistă din America de Nord, Alianța Baptiștilor, Cooperative 
Baptist Fellowship (CBF), Missionary Baptist Conference, SUA, Național Baptist Convention, 
USA, Inc. și Progressive National Baptist Convention. 

Asociația Generală a Baptiștilor (mai ales Statele Unite) (unii i-ar numi pe acești Baptiști 
Generali sau Baptiști Arminieni) hirotonesc femei. 

Convenția baptistă de la Okinawa, Japonia, hirotonește femeile să fie pastori ai bisericii. 
Asociația Generală a Bisericilor Baptiste Regulare nu hirotonește femei. 
Uniunea Baptistă din Marea Britanie hirotonește femei. 
Federația Baptistă din Canada, care include Baptiștii Canadieni din Vestul Canadei (CBWC), 

Baptiștii Canadieni din Ontario și Quebec (CBOQ) și Baptiștii Canadieni din Canada Atlantic 
(CBAC) hirotonesc femei. 
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Metodism 
     
Biserica Metodistă Unită hirotonește femei. În 1880, Anna Howard Shaw a fost hirotonită de 

Biserica Protestantă Metodistă; Ella Niswonger a fost hirotonită în 1889 de Biserica Fraților Uniți. 
Ambele confesiuni au fuzionat ulterior în Statele Unite în Biserica Metodistă Unită. În 1956, 
Biserica Metodistă din America a acordat femeilor drepturi de hirotonire și drepturi depline ale 
clerului. 

De atunci, femeile au fost hirotonite prezbiteri cu drepturi depline (pastori) în denominație, iar 
21 au fost ridicate la episcopat. În 1967, Noemi Diaz este prima femeie hispanica hirotonită de o 
Conferință anuală. În cadrul Conferinței anuale de la New York s-au făcut onorurile. Prima femeie 
aleasă și consacrată Episcop în cadrul Bisericii Metodiste Unite (și, într-adevăr, prima femeie aleasă 
episcop a oricărei biserici creștine principale) a fost Marjorie Matthews în 1980. Leontine T. Kelly, 
în 1984, a fost prima femeie afro-americană ridicată la episcopat în orice confesiune principală. În 
Germania, Rosemarie Wenner este din 2005 episcop conducător în Biserica Metodistă Unită. 
Episcopul Karen Oliveto, care slujește în prezent, este primul episcop lesbian în Biserica Metodistă 
Unită. 

Biserica Metodistă Primitivă nu hirotonește femeile ca bătrâni și nici nu le licențiază ca 
pastori sau predicatori locali. 

PMC consacră femeile ca diaconesse. 
Biserica Evanghelică Wesleyană (EWC) nu hirotonește femeile ca prezbiteri, deși le 

încredințează pe femei ca diaconițe. 
Conferința metodistă fundamentală nu hirotonește femei. 
Biserica Metodistă de Sud nu hirotonește femei. 
Biserica Metodistă Liberă a hirotonit femei din 1911. 
Bible Methodist Connection of Churches hirotonește femei. 
Armata Salvării ordonează femeile și a făcut-o încă de la înființare. Catherine Booth a fost 

co-fondatoare, împreună cu soțul ei William. 
Biserica Nazarineanului hirotonește femei, primele femei fiind hirotonite în 1908. 
Biserica Metodistă Wesleyană (care este acum Allegheny Wesleyan Methodist Connection și 

Biserica Wesleyană) a hirotonit femeile ca slujitori încă de la începuturile sale și susține că este una 
dintre primele care a hirotonit femei în epoca modernă. 

      
Biserica Penticostală 
 
Biserica penticostală din Germania permite hirotonirea femeilor. 
Biserica penticostală din Suedia permite hirotonirea femeilor. 
Misiunea penticostală nu hirotonește femei pastori. 
Apariția femeilor pastori, adesea ca copastori împreună cu soții lor, este frecventă în mișcarea 

penticostală, mai ales în bisericile neafiliate unei confesiuni; femeile pot fi hirotonite sau nu. Printre 
femeile pastori notabile se numără Paula White și Victoria Osteen. 

Adunările lui Dumnezeu din SUA hirotonesc femei și au femei la conducere în întreaga 
Biserică. 

Biserica lui Dumnezeu în Hristos (COGIC) nu hirotonește femeile ca prezbiter sau episcop. 
       
Biserica Presbiteriană, Unită sau Reformată 
     
Scoţia 
      
Biserica Scoției 
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Femeile au fost însărcinate ca diaconi din 1935 și li s-a permis să predice din 1949. 
În 1963, Mary Levison a depus o petiție Adunării Generale pentru hirotonire. 
Femeile în vârstă au fost introduse în 1966, iar femeile slujitori în 1968. 
Prima femeie Moderatoare a Adunării Generale a fost dr. Alison Elliot în 2004. 
      
Biserica Unită Liberă din Scoția a hirotonit femei din 1929 și și-a ales prima femeie 

moderator a adunării generale în 1960. 
Biserica Liberă a Scoției nu hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană Liberă din Scoția cu sediul în Scoția, Australia și Zimbabwe nu 

hirotonește femei. 
Bisericile Presbiteriane Asociate cu sediul în Scoția nu hirotonesc femei. 
     
Anglia/Țara Galilor 
     
Biserica Unită Reformată din Regatul Unit hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană Internațională cu sediul în Marea Britanie, Europa și Coreea nu 

hirotonește femei. 
Biserica Evanghelică Presbiteriană din Anglia și Țara Galilor nu hirotonește femei. 
Biserica Liberă a Angliei nu hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană din Wales hirotonește femei. 
 
Irlanda 
     
Biserica Presbiteriană din Irlanda hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană Neabonată din Irlanda hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană Liberă din Ulster nu hirotonește femei. 
Biserica Evanghelică Presbiteriană (Irlanda) nu hirotonește femei. 
Biserica Presbiteriană Reformată din Irlanda nu hirotonește femei. 
      
Olanda 
Biserica Reformată Olandeză hirotonește femei, cu excepția uniunii reformate. 
Bisericile reformate din Țările de Jos (eliberate) nu hirotonesc femei. 
Congregațiile reformate din Țările de Jos nu hirotonesc femei. 
     
Belgia 
Biserica protestantă Unită din Belgia hirotonește femei. 
      
Luxemburg 
Biserica Reformată Protestantă din Luxemburg hirotonește femei. 
Biserica protestantă din Luxemburg hirotonește femei. 
      
Franţa 
Biserica Reformată din Franța hirotonește femei. 
Biserica Protestantă Unită din Franța hirotonește femei. 
       
Elveţia 
Biserica Reformată Elvețiană hirotonește femei. 
      
Germania 
Bisericile unite și reformate din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania (EKD) hirotonesc 
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femei și au femei ca episcopi. 
       
Europa de Est 
Biserica Reformată din Ungaria hirotonește femei. 
Biserica Reformată Poloneză hirotonește femei din 2003. 
       
America de Nord 
Biserica Presbiteriană (SUA) a fost formată în 1983 printr-o fuziune a Bisericii Presbiteriane 

din Statele Unite (PCUS - biserica de sud) și Biserica Presbiteriană Unită din Statele Unite ale 
Americii (UPCUSA - biserica de nord). 

Biserica Presbitariană (SUA) a hirotonit întotdeauna femeile. În ceea ce privește corpurile 
predecesoare, în 1893, Edith Livingston Peake a fost numită Evanghelist Presbiterian de către 
Primul Presbiterian Unit din San Francisco. Între 1907 și 1920 încă cinci femei au devenit ministri. 
Biserica Presbiteriană (SUA) a început să hirotonească femeile ca bătrâni în 1930 și ca slujitori ai 
Cuvântului și sacrament în 1956. Până în 2001, numărul bărbaților și femeilor care ocupau funcții 
era aproape egal. Prima femeie care a fost hirotonită în Biserica Presbiteriană din Statele Unite 
(PCUS/Biserica de Sud) a fost Pr. Rachel Henderlite care a fost hirotonită de o congregație 
predominant afro-americană din Richmond, în 1965. 

Biserica Presbiteriană din America nu hirotonește femei. 
În 1997, PCA și-a rupt chiar relația fraternă cu Biserica Creștină Reformată în această 

problemă. 
      
Biserica Reformată din Statele Unite nu hirotonește femei. 
Bisericile Liber Reformate din America de Nord hirotonesc numai bărbați. 
Biserica Presbiteriană Cumberland. În 1888, Louisa Woosley a fost autorizată să predice. A 

fost hirotonită în 1889. A scris ”Femeia va predica”. 
Biserica Creștină Reformată din America de Nord a început să hirotonească femei în 1995. 

Drept urmare, mai multe congregații conservatoare au format Bisericile Unite Reformate din 
America de Nord și poziția CRC ca membru al Consiliul Presbiterian și Reformat Nord American 
(NAPARC) a fost suspendat în 1997. Mai multe congregații individuale continuă să se opună 
hirotonirii femeilor și femeile nu sunt așezate la unele Clase (adunări regionale). 

Biserica Ortodoxă Presbiteriană nu hirotonește femei. 
Biserica Reformată din America a început să permită hirotonirea femeilor în 1979. 
Biserica Unită a lui Hristos: deși Antoinette Brown a fost hirotonită ca slujitor de către o 

Biserică Congregaționalistă în 1853, acest lucru nu a fost recunoscut de denominația ei. Mai târziu a 
devenit unitarană. Biserica Christian Connection, care mai târziu a fuzionat cu Bisericile 
Congregaționaliste pentru a forma Biserica Creștină Congregațională, hirotonește femei încă din 
1810. Hirotonirea femeilor este acum necontroversată în Biserica Unită a lui Hristos. 

Ordinul Legământului Evanghelic al Presbiterienilor (ECO) hirotonește femeile atât ca 
prezbiteri (pastori) cât și ca bătrâni conducători. 

Biserica Evanghelică Presbiteriană (EPC) permite congregațiilor individuale să determine 
dacă hirotonesc sau nu femei. 

Biserica Unită din Canada hirotonește femei. Biserica a fost divizată în anii 1930 prin această 
problemă moștenită de la bisericile pe care le-a reunit. Biserica Unită a hirotonit prima sa femeie 
slujitoare, reverenda Lydia Emelie Gruchy, la Conferința din Saskatchewan, în 1936. În 1953, 
reverendul Lydia Emelie Gruchy, a fost prima femeie canadiană care a primit un onorific titlu de 
Doctor în teologie. 

 
Australia 
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Biserica Uniră din Australia a hirotonit femei de când s-a înființat, în 1977. Cele trei 
confesiuni membre, Uniunea Congregațională din Australia, Biserica Metodistă din Australasia și 
Biserica Presbiteriană din Australia au avut toate femei hirotonite înainte de Unire. Uniunea 
Congregațională din Australia a hirotonit prima femeie în slujirea creștină în Australia, Rev. 
Winifred Kiek în 1927. Biserica Metodistă din Australasia a hirotonit pentru prima dată femei (Rev. 
Margaret Sanders și Rev Coralie Ling) în 1969, în timp ce Biserica Presbiteriană din Australia și-a 
hirotonit prima femeie slujitoare în 1974. După formarea Bisericii Unificatoare din Australia, 
Biserica Presbiteriană din Australia a anulat decizia de a hirotoni femei în 1991. 

Biserica Presbiteriană din Australia nu hirotonește, așadar, femei. După cum am menționat 
mai sus, unele dintre congregațiile sale au plecat să se alăture Noii Biserici Unite în 1977, 14 ani 
mai târziu, în 1991, a încetat să hirotonească femeile la slujire, dar drepturile femeilor hirotonite 
înainte de acest moment nu au fost afectate. 

      
Pakistan 
Biserica Presbiteriană din Pakistan hirotonește femei. 
       
Alte denominații protestante 
 
Societatea Religioasă a Prietenilor (Quakers) nu hirotonește pe nimeni, dar au avut femei în 

roluri de conducere, de când au început pentru prima dată în 1652. Vezi Elizabeth Hooton și Mary 
Fisher. A durat mult înainte ca femeile să dețină roluri de conducere în organismele decizionale care 
includeau bărbați (de exemplu, Mary Jane Godlee a fost prima femeie care a ocupat funcția de 
funcționar, prezidând Întâlnirea anuală de la Londra din 1918) - deși întâlnirile separate ale femeilor 
au exercitat o autoritate semnificativă. 

„Christian Connection Church: o rudă timpurie a Bisericii Creștine (Ucenicii lui Hristos) și a 
Bisericii Unite din Hristos, acest trup a hirotonit femei încă din 1810. Printre ele s-au numărat 
Nancy Gove Cram, care a lucrat ca misionară cu Indienii Oneida până în 1812 și Abigail Roberts 
(un predicator laic și misionar), care a ajutat la înființarea multor biserici în New Jersey. Alții au 
inclus Ann Rexford, Sarah Hedges și Sally Thompson. 

Alianța Creștină și Misionară din SUA nu hirotonește femei, dar o face în alte națiuni. O 
femeie ministru în Filipine, Ruth Tablada, a fost hirotonită recent. Biserica Alianței Creștine și 
Misionare din Canada, de asemenea hirotonește femei. 

Biserica Moraviei hirotonește femei. 
Biserica Husită Cehoslovacă hirotonește femei. 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu hirotoneşte oficial femeile în cea mai mare parte a 

lumii, ci în Statele Unite, Țările de Jos, anumite părți ale Germaniei și China pot ocazional să 
hirotonească femei. Aceste hirotoniri sunt luate în considerare ca fiind neregulate și nu sunt 
recunoscute oficial în anuarul bisericii. În unele părți ale lumii, Biserica Adventistă comisionează 
femei în loc să hirotonească. Ei pot îndeplini aproape aceleași îndatoriri ca un pastor hirotonit, dar 
nu dețin titlul de hirotonit. Acest lucru se datorează faptului că voturile recente la Sesiunile 
Conferinței Generale la nivel mondial au respins o propunere de a permite hirotonirea femeilor. A 
existat o puternică polarizare între națiuni, cu țările occidentale și cele din Asia de Nord-Pacific 
votând în general pentru, iar altele votând în general împotrivă. O altă propunere pentru a permite 
alegerea locală a fost refuzată de asemenea. În practică, există numeroase femei care lucrează ca 
miniștri și în funcții de conducere. Cel mai bun exemplu este  co-fondatoarea bisericii, Ellen G. 
White, dar aceasta nu a fost niciodată hirotonită. 

Bisericile lui Hristos, din cauza poziției lor conservatoare, în general nu hirotonesc femei. 
Alianța Liderilor Creștini permite femeilor să slujească ca slujitori diaconi. 
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5. Femei episcopi în denominațiile protestante 
     
Unele Biserici protestante, inclusiv cele de tradiție luterană, husită, anglicană, metodistă și 

moravă, au permis femeilor să devină episcopi17: 
       
1924: Biserica Sfântul Munte Sinai a Americii - Ida B. Robinson a slujit ca fondator și prim 

episcop președinte 
1929: Biserica Mariavită Veche Catolică din Polonia (și Biserica Mariavită Catolică, o 

schismă din 1935 de la Vechiul Catolic Biserica Mariavite) – Maria Izabela Wiłucka-Kowalska și 11 
călugărițe 

1980: Biserica Metodistă Unită – Marjorie Matthews 
1988: Biserica Episcopală din Statele Unite ale Americii – Barbara Clementine Harris 
1990: Biserica Anglicană din Noua Zeelandă – Penelope Ann Bansall Jamieson 
1990: Biserica Evanghelică Luterană din America – April Ulring Larson 
1992: Biserica Luterană Evanghelică Elbiană de Nord – Maria Jepsen 
1993: Biserica Norvegiei (luterană) – Rosemarie Köhn 
1993: Biserica Anglicană a Canadei – Victoria Matthews 
1995: Biserica Danemarcei (Evanghelic Lutheran) – Lise-Lotte Rebel 
1995: Biserica Groenlandei - Sofie Petersen 
1996: Biserica Suediei (Evanghelică Luterană) – Christina Odenberg 
1998: Biserica Moraviană din America – Kay Ward 
1998: Biserica Unită a lui Hristos din Filipine – Nelinda Primavera-Briones 
1999: Biserica Husită Cehoslovacă – Jana Šilerová 
1999: Biserica Evanghelică Luterană de Stat din Hanovra – Margot Käßmann 
2000: Biserica Episcopală Metodistă Africană – Vashti Murphy McKenzie 
2001: Biserica Evanghelică din Bremen – Brigitte Boehme, titulară președinte, o laică de când 

președinția nu necesită aptitudini teologice 
2001: Biserica Luterană Evanghelică Nord Elbiană – Bärbel Wartenberg-Potter 
2003: Biserica Protestantă Evanghelică Luterană (GCEPC) SUA – Nancy K. Drew 
2003: Biserica Danemarcei (Evanghelic Lutheran) - Elisabeth Dons Chritensen 
2007: Biserica Evanghelică Luterană din Canada – Susan Johnson 
2008: Biserica Anglicană din Australia – Kay Goldsworthy 
2008: Biserica Episcopală Sion metodistă africană – Mildred Hines 
2009: Biserica Evanghelică din Germania Centrală – Ilse Junkermann 
2010: Biserica Evanghelică Luterană a Finlandei – Irja Askola 
2011: Biserica Luterană Evanghelică Nord Elbiană – Kirsten Fehrs 
2011: Biserica Evanghelică din Westfalia – Annette Kurschus, intitulată praeses 
2012: Biserica Islandei (luterană) – Agnes M. Sigurðardóttir 
2012: Biserica Anglicană din Africa de Sud – Ellinah Wamukoya 
2012: Biserica Anglicană din Africa de Sud – Margaret Vertue 
2012: Biserica Danemarcei – Tine Lindhardt 
2013: Biserica Danemarcei – Marianne Christiansen 
2013: Biserica Irlandei (anglicană) – Pat Storey 
2013: Biserica Evanghelică Luterană a Americii – Elizabeth Eaton 
2014: Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia – Helen-Ann Hartley 
2015: Biserica Angliei – Libby Lane 

                                                 
17  https://en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , accesat 24.09.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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2015: Biserica Angliei – Alison White 
2015: Biserica Angliei – Rachel Treweek 
2015: Biserica Angliei – Sarah Mullally 
2015: Biserica Angliei – Anne Hollinghurst 
2015: Biserica Angliei – Ruth Worsley 
2015: Biserica Angliei – Christine Hardman 
2016: Biserica Angliei – Karen Gorham 
2016: Biserica Angliei – Jo Bailey Wells 
2016: Biserica Angliei – Jan McFarlane 
2017: Biserica Angliei – Guli Francis-Dehqani 
2017: Biserica din Țara Galilor – June Osborne 
2017: Biserica Danemarcei - Marianne Gaarden 
2018: Biserica Episcopală Scoțiană – Anne Dyer 
2018: Biserica din Țara Galilor – Joanna Penberthy 
2019: Biserica Evanghelică din Hesse Electoratul-Waldeck – Beate Hofmann 
2019: Biserica Evanghelică Luterană din Germania de Nord – Kristina Kühnbaum-Schmidt 
2020: Biserica Groenlandei - Paneeraq Siegstad Munk 
2021: Biserica Evanghelică a Palatinatului - Dorothee Wüst, titulară președinte 
2022: Biserica protestantă din Baden - Heike Springhart 
Altele: biserici protestante în germană luterană, biserici reformate și unite (EKD), Biserica 

protestantă a Țărilor de Jos 
 
 
       

6. Femei ca arhiepiscopi sau șefi de confesiune18 
 
1934 Armata Salvării – Evangeline Booth devine general al Armatei Salvării. 
1960 United Free Church of Scotland – Elizabeth Barr devine moderator al Adunării Generale 

a United Free Church a Scotiei. 
2004 Biserica Scoției – Dr. Alison Elliot devine moderator al Adunării Generale 
2005 Metropolitan Community Church – Nancy Wilson, prima femeie instalată ca moderator. 
2006 Biserica Episcopală — Reverenda Dr. Katharine Jefferts Schori. Instalat ca 

Episcop-Președinte al Episcopiei Biserica și Întâistătătorul (aceeași poziție pe care alte provincii din 
comuniunea anglicană o numesc Arhiepiscop) la Catedrala Națională din Washington la 4 
noiembrie 2006, deși, din punct de vedere tehnic, ea a preluat mandatul la 1 noiembrie. 

2007 Biserica Evanghelică Luterană din Canada – Susan Johnson. Prima femeie care a slujit 
ca Episcop național al ELCIC. Ea a fost sfințită la 29 septembrie 2007. 

2008 Biserica Wesleyană – Jo Anne Lyon. Prima femeie care a servit ca Superintendent 
General al Bisericii Wesleyane și primul care a servit ca unicul Supraintendent General al Bisericii 
Wesleyane din istoria ei. Ea a fost aleasă în iunie 2008, respectiv 2012. 

2013: Biserica Evanghelică Luterană a Americii – Elizabeth Eaton. Primele femei sunt 
instalate ca episcop-președinte. 

2014 Biserica Suediei – Antje Jackelén Arhiepiscopul Uppsala. Instalată în Catedrala din 
Uppsala pe 15 iunie 2014.19 

 
 

                                                 
18  https://en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , accesat 24.09.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , accesat 24.09.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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7. Hirotonirea femeilor în comunitatea anglicană 
 

Hirotonirea femeilor în comuniunea anglicană a fost din ce în ce mai comună în anumite 
provincii începând cu anii 1970. Cu toate acestea, mai multe provincii și anumite eparhii din cadrul 
unor provincii care altfel hirotonesc, continuă să hirotonească numai bărbați. Disputele legate 
de hirotonirea femeilor au contribuit la stabilirea și creșterea tendințelor progresiste, cum ar 
fi realinierea anglicană și mișcările anglicane continue . 

Unele provincii din cadrul Comuniunei Anglicane hirotonesc femeile la cele trei ordine tradiționale : 
episcop, preot și diacon. Alte provincii hirotonesc femeile ca diaconi și preoți, dar nu ca 
episcopi; alții sunt încă doar ca diaconi. 
În provinciile care permit hirotonirea femeilor, aprobarea legislației de abilitare este în mare măsură 
o responsabilitate diecezană. Totuși, pot exista eparhii individuale care nu aprobă legislația sau o fac 
doar într-o formă modificată, ca în acele eparhii care hirotonesc femeile numai la diaconat (cum ar 
fi Dioceza de Sydney în Biserica Anglicană din Australia), indiferent dacă hirotonirea femeilor la 
toate cele trei ordine de slujire este sau nu posibilă canonic. 

Prezentare generală 
Situația actuală privind hirotonirea femeilor în Comuniunea Anglicană poate fi văzută în următorul 
tabel, în care sunt enumerate cele 38 de biserici membre și cele 6 biserici extraprovinciale: 

Provincie 

Hirotonirea 
femeilor 

diaconi este 
permisă 

Prima 
femeie 
diacon 

Este 
permisă 

hirotonirea 
femeilor 
preoți 

Prima 
femeie 
preot 

Consacrarea 
femeilor 

episcopi este 
permisă 

Prima 
femeie 
episcop 

Re

Australia 1985 1986 1992 1992 2007 [a] 2008 [1] [2] [3] 

Bangladesh       [4] [5] 

Brazilia 1983 1984 1983 1985 1983 2018 [4] [6] [7] [8]

Burundi       [4] [10] [11] 

Canada 1969 1969 1975 1976 1986 1994 [b] [12] [13] 

Africa Centrală       [4] [14] 

America Centrală       [4] [15] 

Congo [c]   ? ?   [4] [18] 

Anglia 1985 1987 1992 1994 2014 2015 [20] [21] [22]

Hong Kong   1971 1944 [d]   [4] [23] [24] 

Oceanul Indian 2002  2006 2006   [4] [25] 

Irlanda 1984 1987 1990 1990 1990 2013 [26] [27] [28]

Japonia   1998 1998  2022 [4] [29] [30] [3

Ierusalimul și Orientul Mijlociu   2011 2011   [4] [32] [33] [3

Kenya  1983 1990 1992 2014 2021 [4] [18] [35] [3

Coreea 2005  2008    [4] [38] [39] [4

Melanezia       [18] [41] 
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Rețineți că provinciile sunt clasificate mai sus în funcție de politica generală provincială privind 
hirotonirea femeilor. În provinciile în care eparhiile individuale au autonomie considerabilă (de 
exemplu, Biserica Anglicană din Australia), unele eparhii pot fi mai puțin permisive decât provincia 
în ansamblu. 

Hirotonirea preoților 
Prima femeie hirotonită în preoție în comuniunea anglicană a fost Florence Li Tim-Oi , care a fost 
hirotonită la 25 ianuarie 1944 de Ronald Hall , episcopul Victoria, Hong Kong , ca răspuns la criza 
dintre creștinii anglicani din China cauzată de japonezi. invazie. Pentru a evita controversele, ea și-a 
demisionat licența (deși nu ordinele ei preoțești) după încheierea războiului. 
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În 1971, Sinodul din Hong Kong și Macao a devenit prima provincie anglicană care a permis oficial 
hirotonirea femeilor în preoție. Jane Hwang și Joyce M. Bennett au fost hirotonite preoți de Gilbert 
Baker , episcopul Hong Kongului și Macao la 28 noiembrie 1971. În același timp, Li Tim-Oi a fost 
recunoscut oficial din nou ca preot. [82] 
În 1974, în Statele Unite, 11 femei (cunoscute sub numele de „ Philadelphia Eleven ”) au fost 
hirotonite în mod controversat în preoție în Philadelphia , Pennsylvania, de către trei episcopi 
pensionați ai Bisericii Episcopale ( Daniel Corrigan , Robert L. DeWitt și Edward R. Welles 
II ). ). Încă patru femei („ Washington Four ”) au fost hirotonite în 1975 la Washington DC de 
către George W. Barrett , episcopul pensionar de Rochester, New York . Toate aceste hirotoniri au 
fost considerate „neregulate” deoarece au fost făcute fără autorizația Convenției Generale a Bisericii 
Episcopale.. Hirotoniile au fost regularizate în 1976 în urma aprobării de către Convenția Generală 
a măsurilor care să prevadă hirotonirea femeilor în preoție și episcopat. [83] Prima hirotonire 
regulată a avut loc la 1 ianuarie 1977, când Jacqueline Means a fost hirotonită la Biserica 
Episcopală a Tuturor Sfinților , Indianapolis. [84] 
În 1975, Sinodul General al Bisericii Anglicane din Canada (ACC) a adoptat o legislație de abilitare 
pentru femeile preoți; primele șase femei preoți din CCA au fost hirotonite la 30 noiembrie 
1976. [85] 
În 1977, Biserica Anglicană din Noua Zeelandă a hirotonit cinci preoți. [86] 
În 1980, Biserica Anglicană din Kenya a fost de acord în principiu că femeile pot fi hirotonite și că 
fiecare eparhie trebuie să fie autonomă în abordarea problemei. În 1983, Henry Okullu , episcopul 
Eparhiei Maseno South din Biserica Anglicană din Kenya, a hirotonit-o preot pe Lucia 
Okuthe. [87] În același an, William Rukirande , episcop de Kigezi în Biserica din Uganda , a 
hirotonit preoți trei femei, Monica Sebidega, Deborah Micungwa Rukara și Margaret Kizanye 
Byekwaso. [88] Legislația oficială pentru hirotonirea femeilor ca preoți a fost aprobată în cele din 
urmă în ambele provincii în 1990. 
În 1990, Janet Catterall a devenit prima femeie hirotonită preot anglican în Irlanda. [89] 
În 1992, sinodul general al Bisericii Anglicane din Australia a aprobat o legislație care permite 
eparhiilor să decidă dacă hirotonesc femeile în preoție. În același an, 90 de femei au fost hirotonite 
în Australia și alte două care fuseseră hirotonite peste ocean au fost recunoscute. 

Tot în 1992, Biserica Anglicană din Africa de Sud a autorizat hirotonirea femeilor ca preoți și, în 
septembrie acelui an, Nancy Charton , Bride Dickson și Sue Groves au fost hirotonite în Dioceza de 
Grahamstown . 
Tot în 1992, Sinodul General al Bisericii Angliei a adoptat un vot pentru hirotonirea femeilor; cu 
toate acestea, s-a dovedit controversat. Actul Sinodului, adoptat în 1993, împreună cu legislația 
ulterioară, a permis parohiilor să nu accepte femei hirotonite. În 1994, primele treizeci și două de 
femei din Anglia au fost hirotonite preoți. [90] Experiența primelor femei preoți și a congregațiilor 
lor a fost premisa programului de televiziune The Vicar of Dibley . [91] Legalitatea hirotoniei 
femeilor în Biserica Angliei a fost contestată în instanțele civile de Paul Williamson și alții. Până în 
2004, unul din cinci preoți era femeie. [90] 
În 1994, în Dieceza Barbados, Sonia Hinds și Beverley Sealy au devenit primele femei care au fost 
hirotonite ca diaconi în Biserica din Provincia Indiile de Vest la 25 iulie, sărbătoarea Sfântului 
Iacob. La 31 mai 1996, de sărbătoarea vizitei Mariei la Elisabeta, ambele femei au fost hirotonite 
preoți. Rufus Brome, primul episcop născut în Barbados, a prezidat ambele hirotoniri la Catedrala 
Sf. Mihail și Toți Îngerii din Bridgetown, Barbados. 
În 1997, Rosalina Villaruel Rabaria a devenit prima femeie hirotonită în Biserica Independentă din 
Filipine, în Dioceza de Aklan și Capiz, pe 9 februarie. 

În 2015, Bolivia a devenit prima dieceză din provincia anglicană din America de Sud (cunoscută 
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anterior ca Conul de Sud) care a hirotonit femei ca preoți. [92] 
Tot în 2015, Susana Lopez Lerena, Cynthia Myers Dickin și Audrey Taylor Gonzalez au devenit 
primele femei preoți anglicani hirotonite în Dieceza Uruguayului. [92] 

Hirotonirea episcopilor 
Biserica Episcopală din Statele Unite 

 
Katharine Jefferts Schori , episcop-președinte al Bisericii Episcopale (2006–2015), prima femeie primat din 
comuniunea anglicană [93] 

Prima femeie care a devenit episcop în comuniunea anglicană a fost Barbara Harris , care a fost 
hirotonită episcop sufragan al Massachusetts în Statele Unite în februarie 1989. În august 2017, 24 
de femei au fost alese în episcopat în întreaga biserică. Alegerea din decembrie 2009 și consacrarea 
la 15 mai 2010 a lui Mary Glasspool , care este în mod deschis gay și locuiește cu partenerul ei de 
20 de ani, ca episcop sufragan în Dieceza din Los Angeles, au atras atenția din cauza controversei 
continue asupra episcopilor gay din anglicanism. . [94] 
Biserica Episcopală din Statele Unite a ales, de asemenea, prima femeie care a devenit primat (sau 
episcop senior al unei biserici naționale ), Katharine Jefferts Schori , care a fost aleasă ca al 26-lea 
episcop-președinte și primat al Bisericii Episcopale la Convenția Generală din 2006 pentru o 
mandat de nouă ani (2006-2015). 
 

Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia 

Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia a hirotonit pentru prima dată femei ca 
preoți în 1977 și a fost prima provincie anglicană care a ales o femeie ca episcop diecezan când, în 
1989, Penny Jamieson a fost aleasă Episcop de Dunedin. Ea s-a pensionat în 2004. În 2008, Dioceza 
de Christchurch a ales -o pe Victoria Matthews , fost episcop de Edmonton în Biserica Anglicană 
din Canada , ca al optulea episcop de Christchurch. În 2013, Helen-Ann Hartley a devenit prima 
femeie hirotonită în Biserica Angliei [95] care a devenit episcop atunci când a fost aleasă ca episcop 
de Waikato și episcop comun diecezan în Dieceza de Waikato și Taranaki.. Din 2017, Rev. Dr. 
Eleanor Sanderson a slujit ca Episcop Asistent de Wellington. [96] Wai Quayle a devenit prima 
femeie indigenă care a fost aleasă episcop în Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și 
Polinezia în 2019. [97] 
 

Biserica Anglicană din Canada 

În urma primelor hirotoniri a femeilor ca preoți în 1976, [98] prima femeie care a devenit episcop în 
Biserica Anglicană din Canada a fost Victoria Matthews . A fost aleasă episcop sufragan în Dieceza 
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de Toronto la 19 noiembrie 1993 și a fost hirotonită episcopat la 12 februarie 1994. Mai târziu a fost 
prima femeie care a devenit episcop diecezan în Canada când a fost aleasă ca episcop de 
Edmonton în 1997, o funcția pe care a deținut-o până în 2007, când a demisionat. Ulterior, a fost 
aleasă episcop de Christchurch în Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia în 
2008. 
De la alegerea lui Matthews, încă douăsprezece femei au fost alese în episcopat în Canada. Ei 
sunt Ann Tottenham (sufragan, Toronto, 1997; pensionat 2005); Sue Moxley (sufragan, Nova Scoția 
și Insula Prințului Eduard, 2004; diecezan, 2007; pensionat în 2014); Jane Alexander (diecezană, 
Edmonton, 2008); Linda Nicholls (sufragan, Toronto, 2008; diecezan, Huron, 2016; Întâistătătorul 
Bisericii Anglicane din Canada, 2019 [99] ); Barbara Andrews (Episcopul Suffragan mitropolitului 
cu responsabilități pentru parohiile anglicane din interiorul central, 2009); Lydia Mamakwa(Episcop 
de zonă pentru nordul Ontario din cadrul Eparhiei Keewatin, cu responsabilitate specială pentru 
parohiile predominant aborigene din zonă, 2010; ulterior Episcop de Mishamikoweesh, Ministerul 
Spiritual Indigen al bisericii cu statut de eparhie, înființat în 2014); [100] Melissa 
Skelton (diecezan, New Westminster , 2013), Mary Irwin-Gibson (episcop diecezan de Montreal , 
2015), Riscylla Shaw (sufragan, Toronto, 2017), Jenny Andison, (sufragan, Toronto, 2017), Anne 
Germond (eparhial, Algoma, 2017),. [101] Susan Bell (diecezană, Niagara, 5 mai 2018) și Lynne 
McNaughton (eparhială, Kootenay, ianuarie 2019). 
La 12 mai 2018, Melissa Skelton a fost aleasă Mitropolită (care include titlul de „Arhiepiscop”) al 
Provinciei Ecleziastice Columbia Britanică și Yukon. 

 

Biserica Anglicană din Australia 

 

Biserica Anglicană din Australia a început să hirotonească femei ca preoți în 1992 și, la sfârșitul 
anilor 1990, a început o dezbatere prelungită asupra hirotoniei femeilor ca episcopi, o dezbatere 
care a fost decisă în cele din urmă prin tribunalul de apel al bisericii, care a decis la 28 septembrie 
2007 că nu există nimic în constituția bisericii care să împiedice sfințirea unei femei preot ca 
episcop într-o eparhie care, prin ordonanță, a adoptat legea Church of England Clarification Canon 
1992, care a deschis calea pentru hirotonirea femeilor ca preoți. 
În urma acordului de la Conferința Episcopală din aprilie 2008 a protocolului „Femeile în 
Episcopie” pentru acordarea de îngrijire pastorală celor care resping slujirea episcopilor care sunt 
femei, primele femei hirotonite episcopi au fost Kay Goldsworthy (episcop-viitor, Dioceza de Perth ) 
la 22 mai 2008 (aleasă ulterior al 12-lea episcop al Eparhiei Gippsland din statul Victoria din 
sud-estul Australiei și instalată la 21 martie 2015; și Barbara Darling (episcop adjunct, 
Episcopul anglican de Melbourne ) la 31 mai 2008 . 
De atunci, încă patru femei au fost hirotonite ca episcopi: Genieve Blackwell , Episcop regional în 
Wagga Wagga și, ulterior, episcop asistent în Dieceza de Melbourne (31 martie 2012); Alison Taylor, 
Episcopul Regiunii de Sud, Dioceza Brisbane (6 aprilie 2013); Sarah Macneil , Episcop de Grafton , 
care a fost prima femeie care a fost episcop diecezan în biserică (1 martie 2014); și Kate Wilmot, 
episcop-adjunct în Dioceza de Perth (6 august 2015). [102] 
La 29 august 2017 , Kay Goldsworthy a fost aleasă Arhiepiscop de Perth în provincia Australia de 
Vest. [103] La preluarea funcției sale la 10 februarie 2018, ea a devenit prima femeie din comuniunea 
anglicană numită sau aleasă în funcția de arhiepiscop . 
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Biserica Anglicană din Africa de Sud 

Prima femeie care a devenit episcop în Biserica Anglicană din Africa de Sud a fost Ellinah Ntombi 
Wamukoya , care a fost aleasă episcop al Diocezei Swazilandului la 18 iulie 2012 [104] și hirotonită 
și instalată la 10 noiembrie 2012. [105] Numirea ei a fost urmată îndeaproape de alegerea, la 12 
octombrie 2012, [106] a lui Margaret Vertue ca episcop al Diocezei de False Bay . Ea a fost sfințită și 
instalată la 19 ianuarie 2013. [107] 
 

Biserica din Țara Galilor 

La 2 aprilie 2008, Corpul de Guvernare al Bisericii din Țara Galilor a luat în considerare, dar nu a 
adoptat, un proiect de lege care să permită femeilor să fie hirotonite ca episcopi. Deși proiectul de 
lege a fost adoptat de Camera Laicilor (52 la 19) și de Camera Episcopilor (în unanimitate), nu a 
reușit cu trei voturi (27 la 18) să asigure majoritatea necesară de două treimi în Camera 
Clericilor. Cu toate acestea, Biserica din Țara Galilor a încheiat în mod decisiv rolul de episcop 
provincial, a cărui responsabilitate era să slujească oponenților. La 12 septembrie 2013, Corpul de 
Guvernare a adoptat un proiect de lege care permite femeilor să fie hirotonite ca 
episcopi [108] [109] sub rezerva finalizării unui Cod de Practică, publicat în cele din urmă în 
septembrie 2014. [110] 
La 2 noiembrie 2016, Joanna Penberthy a fost aleasă Episcop al St David's în Biserica din Țara 
Galilor . [111] A fost sfințită în ianuarie 2017 și întronată în Catedrala St Davids în februarie 2017. 
La 25 februarie 2017 June Osborne a fost ales al 72-lea episcop de Llandaff . Ea a fost sfințită la 15 
iulie 2017 și instalată la Catedrala Llandaff la 22 iulie 2017. [112] [113] În 2022, consacrarea lui Mary 
Stallard ca episcop adjunct de Bangor a făcut ca Banca Episcopilor Galilor să fie majoritar feminin,  
situație presupusă că fii o premieră în orice biserică anglicană. [114] 
 
 
 

Biserica Angliei 
De când a început hirotonirea femeilor ca preoți în 1994, eparhiile au în general în personalul 
superior al Episcopului un Decan al Ministerului Femeii (sau Consilier al Episcopului în Ministerul 
Femeii sau similar), al cărui rol este să pledeze pentru clerici care sunt femei și să asigure Episcopul 
este evaluat cu privire la problemele specifice slujirii lor. Acești consilieri se întâlnesc într-o 
Asociație Națională (NADAWM). [115] 
În 2005, 2006 și 2008, Sinodul General al Bisericii Angliei a votat în favoarea înlăturării 
obstacolelor legale care împiedică femeile să devină episcopi. Procesul nu a progresat rapid din 
cauza problemelor în asigurarea mecanismelor adecvate pentru protecția celor care nu pot accepta 
această dezvoltare. La 7 iulie 2008, sinodul a organizat o dezbatere de mai mult de șapte ore pe 
această temă și a votat cu strictețe în favoarea unui cod statutar național de practică care să prevadă 
dispoziții pentru oponenți, deși prevederi mai radicale (cum ar fi structuri separate sau 
supravegherea episcopilor) propus de oponenții măsurii nu a reușit să câștige majoritatea cerută în 
fiecare dintre cele trei case (episcopi, cler și laici). [116] 
Sarcina de a duce această propunere mai departe a revenit în mare parte unui comitet de revizuire 
înființat de sinod pentru a lua în considerare proiectul de legislație care să permită femeilor să 
devină episcopi în Biserica Angliei. Când, în octombrie 2009, comitetul de revizuire a emis o 
declarație [117] în care arăta că propunerile sale vor include un plan de a conferi unele funcții prin 
lege episcopilor bărbați care să asigure supravegherea celor care nu pot primi slujirea femeilor ca 
episcopi sau preoți, există a fost o preocupare larg răspândită atât în interiorul, cât și în afara 
Bisericii Angliei, cu privire la oportunitatea unei astfel de legislații. În lumina reacției negative la 
propunere, comisia de revizuire a anunțat ulterior renunțarea la această recomandare. [118] 
Sinodul, reunit la York în perioada 9-12 iulie 2010, a luat în considerare o măsură care a aprobat din 
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nou hirotonirea femeilor ca episcopi. Măsura a inclus prevederi pentru episcopii individuali pentru a 
permite supravegherea alternativă pentru tradiționaliștii care se opun să slujească sub ei, dar 
oponenții măsurii au susținut prevederi mai puternice. Un plan de compromis propus de 
arhiepiscopii din Canterbury și York (care implică crearea unui mecanism care să prevadă 
„jurisdicție coordonată” în parohii, refuzând slujirea unui episcop care este femeie prin care un alt 
episcop ar îndeplini funcția episcopală) a fost aprobat de către Casa Episcopilor și Casa Laicilor, dar 
a eșuat în mod strict (90 de voturi împotrivă și 85 pentru) în Casa Clerului. [119]Proiectul de măsură, 
cu doar modificări minore, a fost adoptat în toate cele trei camere la 12 iulie 2010, pentru a fi 
examinat de eparhiile individuale. Măsura a fost aprobată de 42 din cele 44 de eparhii, dar un 
amendament al Camerei Episcopilor, oferind alte concesii oponenților, a însemnat că mulți 
susținători ai măsurii ar fi votat-o fără tragere de inimă, iar sinodul de la York din iulie 2012 a 
amânat decizie la un sinod ulterior. [120] 
La 20 noiembrie 2012, Sinodul General nu a adoptat propunerea de lege pentru hirotonirea femeilor 
ca episcopi. Măsura a fost pierdută după ce nu a reușit să obțină majoritatea de două treimi cerută în 
Casa Laicilor după ce a fost adoptată de Camera Episcopilor și de Casa Clerului. [121] 
La ședința sa din 7 februarie 2013, Casa Episcopilor a decis că opt femei clerice senior, alese la 
nivel regional, vor participa la toate ședințele casei până când vor exista șase femei episcopi care 
stăteau de drept. [122] 
În mai 2013, Casa Episcopilor și-a exprimat angajamentul „de a publica noi căi de progres care să le 
permită femeilor să devină episcopi”. [123] În iulie 2013, sinodul a decis să reintroducă legislația 
care urmează să fie abordată în noiembrie. 
În noiembrie 2013, Sinodul General a aprobat un pachet de măsuri ca următorii pași pentru a 
permite femeilor să devină episcopi, salutând în general un pachet de propuneri conturate pentru 
Proiectul de Legislație a Femeilor în Episcopie (GS 1924). Pachetul de propuneri al comitetului 
director a urmat mandatul stabilit de sinodul din iulie și a inclus primul proiect al unei declarații a 
Camerei Episcopilor și o procedură de soluționare a disputelor. Dezbaterea a invitat sinodul să 
salute propunerile și cinci principii directoare deja agreate de Casa Episcopilor. 

Sinodul General a analizat din nou chestiunea în februarie 2014 și a trimis noi proiecte de lege 
tuturor diecezelor Bisericii Angliei. Toate eparhiile care s-au putut întruni în intervalul de timp 
necesar (43 din 44) au aprobat proiectul de lege la timp pentru ca acesta să fie dezbătut la Sinodul 
General de la York în iulie 2014. Acea legislație a adoptat toate cele trei camere ale Sinodului 
General la 14 iulie. 2014, obținând majoritatea de două treimi cerută în toate trei. [124] A obținut 
aprobările parlamentare și avizul regal necesar în lunile următoare și a fost aprobat în final de 
Sinodul General la 17 noiembrie 2014. [125] 
Prima femeie care a fost hirotonită ca episcop în Biserica Angliei a fost Libby Lane , a cărei numire 
ca episcop de Stockport (un scaun sufragan în Dieceza de Chester ) a fost anunțată la 17 decembrie 
2014. Ea a fost sfințită la York Minster pe 26 ianuarie. 2015 (Sărbătoarea Convertirii Sfântului 
Pavel ). [126] Alison White a fost numită episcop de Hull (sufragan, Dioceza de York ) la 25 martie 
2015 [127] și consacrată la York ministru la 3 iulie 2015 (Sărbătoarea Sfântului Toma ). [128] 
A treia femeie care a fost numită episcop și prima care a fost episcop diecezan a fost Rachel 
Treweek , a cărei numire ca al 43-lea episcop de Gloucester a fost anunțată la 26 martie 
2015. [129] Ea a devenit episcop de Gloucester la 15 iunie 2015 după confirmare. ale alegerii ei. La 
22 iulie 2015 (sărbătoarea Sfintei Maria Magdalena ), ea și Sarah Mullally ( Episcopul Creditonului , 
scaun sufragan din Dieceza de Exeter ) au fost primele femei care au fost hirotonite ca episcopi 
la Catedrala Canterbury . [130] În conformitate cu Legea lor spirituală (femei) din 2015 , [131]care 
prevede o prevedere limitată în timp pentru ca locurile vacante în rândul lorzilor spirituali (episcopii 
care sunt membri ai Camerei Lorzilor ) să fie ocupate de episcopi diecezani care sunt femei, 
Treweek a devenit, de asemenea, prima care a stat în Camera Lorzilor, unde a fost introdus la 26 
octombrie 2015. [132] 
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La 30 iunie 2015, a fost anunțat că Ruth Worsley va fi episcop de Taunton (sufragan, Dioceza de 
Bath și Wells ). [133] La 2 iulie 2015, a fost anunțată numirea lui Anne Hollinghurst ca episcop de 
Aston (suffragan, Dioceza de Birmingham ). [134] Ambele au fost sfințite la Catedrala Sf. Paul , 
Londra, la 29 septembrie (sărbătoarea Sf. Mihail și a tuturor îngerilor ). 
La 2 septembrie 2015, a fost anunțat că Christine Hardman va fi al 12-lea episcop de 
Newcastle [135] și, prin urmare, a doua femeie care va fi episcop diecezan în Biserica Angliei și 
prima în provincia York . Hardman a devenit episcop de Newcastle la confirmarea alegerii sale pe 
22 septembrie 2015; a fost sfințită la 30 noiembrie 2015 la York Minster. [136] Hardman stă, de 
asemenea, în Camera Lorzilor. 
La 26 noiembrie 2015, a fost anunțată numirea lui Karen Gorham ca episcop de 
Sherborne (suffragan, Dioceza de Salisbury ). [137] Ea a fost prima femeie care a fost sfințită 
în Westminster Abbey , la o slujbă care a avut loc la 24 februarie 2016. [138] 
Între 2014 și 2018, aproape jumătate dintre noile numiri de episcop în Biserica Angliei au fost 
femei. [139] 
 
 

Biserica Irlandei 
Biserica Irlandei a aprobat hirotonirea femeilor ca preoți și episcopi în 1990, iar primele femei au 
fost hirotonite ca preoți la 24 iunie a aceluiași an. Prima femeie din episcopat a fost Pat Storey , care 
a fost consacrată episcop de Meath și Kildare la 1 decembrie 2013. [140] La 19 septembrie 2013, 
Storey a fost aleasă de Camera Episcopilor pentru a-i urma lui Richard Clarke ca episcop de Meath 
și Kildare . [141] A fost consacrată episcopiei la Catedrala Christ Church, Dublin , la 30 noiembrie 
2013. [142] Este prima femeie aleasă ca episcop în Biserica Irlandei și prima femeie care a 
fostEpiscop comuniunea anglicană în Irlanda și Marea Britanie . [141] [142] [143] 
 
 

Biserica Indiei de Sud 

Biserica Indiei de Sud a admis femeile în ordinele sfinte încă de la înființarea sa în 1947. Eggoni 
Pushpa Lalitha a fost prima femeie aleasă ca episcop la 25 septembrie 2013. [144] A fost hirotonită și 
instalată ca episcop al Episcopiei de Nandyal pe 29. septembrie 2013. [145] 
 
 

Biserica Episcopală a Sudanului de Sud 

Biserica Episcopală a Sudanului de Sud (fostă Biserica Episcopală a Sudanului de Sud și Sudanului 
până la crearea, la 31 iulie 2017, a unor provincii separate pentru Sudan și Sudanul de Sud) 
prevedea hirotonirea femeilor în toate cele trei ordine de minister în 2000. prima femeie hirotonită 
ca episcop în biserică a fost Pt. Rev. Elizabeth Awut Ngor , care a fost consacrată ca 
episcop-asistent în Eparhia Rumbek la 31 decembrie 2016. [146] A ei a fost prima numire a unei 
femei ca episcop în orice fel de episcop. din așa-numitele provincii aliniate 
la GAFCON ale Comuniunei Anglicane , care rezistă în mare măsură hirotoniei femeilor ca preoți și 
episcopi. [147] 
 
 

Biserica Episcopală Scoțiană 
Biserica Episcopală Scoțiană și-a hirotonit primele femei ca preoți în 1994 și în 2003 a prevăzut 
hirotonirea femeilor ca episcopi. Numirea lui Alison Peden ca unul dintre cei trei nominalizați 
pentru alegerea ca episcop de Glasgow și Galloway în ianuarie 2010 a atras o atenție 
largă. [148] Prima femeie numită a fost canonicul Anne Dyer , care a fost aleasă Episcop 
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al Episcopiei Aberdeen și Orkney de Sinodul Episcopal al Bisericii Episcopale Scoțiane la 9 
noiembrie 2017. [149] A fost sfințită la 1 martie. 2018. [150] 
 
 

Biserica Episcopală Anglicană din Brazilia 

Prima femeie numită episcop în Biserica Episcopală Anglicană din Brazilia este Rev. drept Marinez 
Santos Bassotto, care a fost ales Episcop al Episcopiei Amazonului la 20 ianuarie 2018 [151] și a fost 
hirotonit la 21 aprilie 2018. [152] 
 
 

Biserica Anglicană din Kenya 

Prima femeie numită episcop în Biserica Anglicană din Kenya este Emily Onyango , care a fost 
aleasă Episcop adjunct al Diocezei Bondo în ianuarie 2021. [153] Rose Okeno, în vârstă de 54 de ani, 
a devenit a doua femeie episcop și primul episcop cu drepturi depline din istorie. a Bisericii 
Anglicane din Kenya (ACK) pe 12 septembrie 2021. [154] Ea este episcopul anglican al Diocezei 
Butere. [155] 
 
 

Biserica Anglicană din Mexic 

Prima femeie aleasă ca episcop în Biserica Anglicană din Mexic este Alba Sally Sue Hernández, 
care a fost consacrată episcop al Episcopiei Mexicului în ianuarie 2022. [156] [157] 
 
 

Bisericile extraprovinciale 

În plus față de cele 41 de provincii ale Comuniunei Anglicane, există șase biserici anglicane 
extraprovinciale care funcționează semi-autonom sub supraveghere metropolitană limitată și sunt în 
mare măsură autodeterminate când vine vorba de slujirea hirotonită. Mai multe au prevăzut de 
câțiva ani hirotonirea femeilor ca preoți. 
Biserica Episcopală din Cuba este singura biserică extraprovincială care a hirotonit femei ca 
episcopi, prima dintre acestea fiind Nerva Cot Aguilera care a fost numită episcop sufragan în 
2007. [158] Aguilera a fost numită de Consiliul Mitropolitan, autoritatea bisericească. pentru Biserica 
Episcopală a Cubei care în ianuarie 2010 a numit-o pe Griselda Delgato Del Carpio (care, împreună 
cu Aguilera, a fost una dintre primele două femei preot hirotonite în Cuba în 1986) ca episcop 
coadjutor (episcop-asistent cu drept de succesiune). [159] A fost hirotonită episcopat la 7 februarie 
2010 și instalată ca diecezană la 28 noiembrie 2010 [160] după pensionarea lui Miguel 
Tamayo-Zaldívar. 

Controverse și grupuri separatiste 

Hirotonirea femeilor a fost o problemă controversată de-a lungul comuniunii anglicane. În timp ce 
majoritatea celor 41 de provincii ale Comuniunei Anglicane hirotonesc femei ca preoți și multe au 
înlăturat toate barierele care împiedicau femeile să devină episcopi, unele au luat măsuri formale 
sau neoficiale pentru a oferi îngrijire pastorală și sprijin celor care nu pot accepta, în conștiință, 
slujirea de femei ca preoţi şi episcopi. Biserica Angliei , de exemplu, a creat biroul de vizitator 
episcopal provincial (cunoscut în mod colocvial ca „episcopi zburători”) pentru a sluji clerului, 
laicilor și parohiilor care nu acceptă în conștiință slujirea femeilor preoți. Aceștia sunt episcopi 
sufragani, numiți de mitropoliți , al căror scop principal este să fie disponibili pentru această slujire. 
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Au existat o serie de grupuri de protest înființate de anglicani conservatori care văd hirotonirea 
femeilor ca fiind reprezentativă pentru o tendință de îndepărtare de doctrina tradițională sau 
ortodoxă. În 1976 a fost înființată o rețea de oponenți ai hirotoniei femeilor numită Misiunea 
Evanghelică și Catolică, iar în urma consacrarii lui Barbara Harris , prima femeie care a devenit 
episcop anglicană, în 1989, un grup de 22 de episcopi activi și pensionari au înființat Sinodul 
Episcopal . of America , [161] ulterior Forward in Faith North America . O organizație soră, Forward 
in Faith UK, a fost înființată în 1992. 
Au existat, de asemenea, o serie de grupuri separatiste. În urma Congresului de la St. Louis din 
1977, s-a dezvoltat Mișcarea Anglicană Continuă, care a căutat să ofere o structură ecleziastică 
formală pentru cei care s-au simțit incapabili să rămână în anglicanismul principal. Grupările mai 
mari din cadrul mișcării Continuing au fost din ce în ce mai active de la publicarea de către Papa 
Benedict al XVI-lea a Constituției Apostolice Anglicanorum Coetibus [162] în noiembrie 
2009. Anglicanorum Coetibus oferă o structură canonică pentru grupurile de foști anglicani pentru a 
intra în comuniune deplină cu romanul. Biserica Catolică, cu structuri formale sub formă 
de ordinariate personaleacum în vigoare în Marea Britanie, Statele Unite, Australia și Japonia 
Impactul pe termen lung al Anglicanorum Coetibus asupra mișcării continue este necunoscut, deși 
există o realizare clară a faptului că pierderea unor grupuri semnificative și a resurselor asociate 
acestora, în special pentru Ordinariatul Personal al Catedrei Sfântului Petru din Statele Unite, 
necesită nevoia de discuție și discernământ între afiliații actuali ai mișcării. [163]

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hirotonirea femeilor în comunitatea luterană 
 

     
Europa 
      
Bisericile luterane din cadrul Bisericii Evanghelice din Germania (EKD) hirotonesc femei și 

au femei ca episcopi. 
Biserica Independentă Evanghelico-Luterană din Germania nu hirotonește femei. 
Biserica Evanghelică Luterană din Letonia și-a anulat decizia anterioară (1975) de a hirotoni 

femei ca pastori. Din 1993 ea nu mai face acest lucru în practică. Din 2016, acest principiu a fost 
afirmat în constituția sa. 

Bisericile de stat luterane din țările nordice hirotonesc femeile ca pastori și au femeile ca 
episcopi. Primele femei pastori au fost hirotonite în Biserica Danemarcei în 1948, în Suedia în 1960, 
în Norvegia în 1961, în Islanda în 1974 și în Finlanda în 1988. 

În timp ce Biserica Suediei și-a hirotonit primele femei păstori în 1960, a existat o dezbatere 
considerabilă în această biserică a hirotonirea femeilor, ceea ce a dus la marginalizarea unei 
minorități vocale înalte bisericești, care s-a subdivizat succesiv în adepții fideli ai Bisericii înalte, pe 
de o parte, și grupul divizat Missionsprovinsen, care a fost format în 2003, dar în 2005 a fost separat 

                                                 
20  https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_the_Anglican_Communion, accesat 30.09.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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ca corp bisericesc de Biserica Suediei. 
Deși hirotonirea femeilor a fost acceptată de Biserica Finlandei în 1988, ocazional, 

controverse asupra acestei probleme apar în aripa mai conservatoare a bisericii. Dezbaterile 
ocazionale pe această temă au determinat uneori demisii. 

Biserica Evanghelică Luterană Estonă (EELC) a început să hirotonească femeile în 1967, iar 
în 2004 toate obstacolele care le interziceau femeilor să fie hirotonite ca episcopi au fost înlăturate, 
deși niciuna nu s-a consacrat încă în calitate de episcop. 

Biserica Evanghelică a Mărturisirii din Augsburg din Polonia hirotonește femeile ca pastori 
din 2022. 9 pastori sunt femei. 

Biserica Evanghelică a Mărturisirii din Augsburg din Slovacia hirotonește femeile ca pastori 
din 1951, iar femeile pot fi alese episcopi. 

Biserica Evanghelică Slovacă a Mărturisirii din Augsburg din Serbia hirotonește femeile ca 
pastori. Din 20 de pastori din Serbia, 6 sunt femei. 

     
Statele Unite 
      
Biserica Evanghelică Luterană din America (ELCA) este cel mai mare organism luteran din 

SUA. Corpurile bisericești care au format ELCA în 1988 a început să hirotonească femei în 1970, 
când unul dintre aceste corpuri, Biserica Luterană din America, a hirotonit-o pe Elizabeth Platz. În 
2017 aproximativ 27% dintre liderii listați erau femei și aproximativ 50% dintre seminariștii care se 
pregăteau pentru slujire erau femei. În 2013, prima femeie episcop care prezidează ELCA, 
Elizabeth Eaton, a fost aleasă. În 2018, 16 din cei 65 de episcopi sinodali (17 episcopi, inclusiv 
episcopul președinte Eaton) din ELCA erau femei. 

Biserica Generală Luterană hirotonește femeile. 
Sinodul Bisericii Luterane-Missouri (LCMS), care este al doilea organism luteran ca mărime 

din Statele Unite, nu hirotonește femei. 
Congregațiile luterane în misiune pentru Hristos (LCMC) permit, de asemenea, hirotonirea 

femeilor. 
Biserica Luterană din America de Nord, a fost fondată în 2010 și hirotonește femei. NALC a 

stabilit un dialog ecumenic cu o serie de organisme luterane, atât organisme care hirotonesc femei, 
cât și organisme care nu hirotonesc femei. 

Sinodul evanghelic luteran din Wisconsin nu hirotonește femei. 
Sinodul Evanghelic Luteran nu hirotonește femei. 
Biserica Confesiunii Luterane nu hirotonește femei. 
Biserica Protestantă Evanghelică Luterană (GCEPC) a hirotonit femei încă de la începuturile 

sale în 2000. Hirotonirea femeilor  nu este o problemă controversată în LEPC/GCEPC. Femeile 
sunt hirotonite/consacrate la toate nivelurile, inclusiv diacon, preot și episcop în LEPC/GCEPC. 

      
Africa 
 
Biserica Evanghelică Luterană din Tanzania (ELCT) a decis să hirotonească femei în 1990, 

dar nu are femei episcopi. 
Unele eparhii încă se opun hirotonirii femeilor. 
Biserica Evanghelică Etiopiană Mekane Yesus (EECMY) a început să hirotonească femei în 

anul 2000, dar nu continuă această practică întrucât luteranismul confesional a devenit mai puternic 
în acest corp bisericesc în ultimii ani.21 

 
 

                                                 
21   https://en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , accesat 24.09.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Hirotonirea femeilor în comunitatea metodistă 
 
 
 
 

10. Femei de succes cu funcții în biserici 
 
 
 
 

Evangeline Booth 

 
 
Evangeline Cory Booth, OF (25 decembrie 1865 – 17 iulie 1950) a fost o evanghelistă 

britanică și al patrulea general al Armatei Salvării între 1934 și 1939. A fost prima femeie care a 
ocupat postul. 

 
Tinereţe 
S-a născut în South Hackney, Londra, Anglia, al șaptelea dintre cei opt copii născuți de 

William Booth și Catherine Mumford, care la începutul anului fondaseră The Christian Mission, 
care a devenit Salvation Army în 1878. Catherine Booth citise recent lucrarea unchiului Tom. Cabin 
și a vrut să-și numească copilul „Evangeline”, dar lui William Booth nu i-a plăcut numele și a scris 
„Evelyne” pe certificatul de naștere. Ani mai târziu, în timp ce se afla în Statele Unite, Evelyne va fi 
convinsă de Frances Willard, fondatoarea Women's Christian Temperance Union, să adopte numele 
„Evangeline” ca fiind mai demn și mai potrivit comandantului Armatei Salvării din America.[1] ] 

   
La 15 ani era sergent care vindea ziarul The War Cry în mahalalele din estul Londrei.[1] În 

1887, la vârsta de 21 de ani, a devenit ofițer al corpului din Marylebone, unde a existat o opoziție 
foarte puternică față de Armata Salvării. Oriunde amenințau necazurile, soluția generalului Booth 
era invariabil aceeași, „Trimite-l pe Eva!”.[2] 

   
Armata Salvării 
Ea a fost numită Comisar de teren în toată Marea Britanie între 1888 și 1891, înfruntând cu 

curaj mulțimile dezvăluite. Din 1891 până în 1896 a fost responsabilă cu pregătirea ofițerilor. Când, 
în 1896, un grup american de separatism condus de fratele ei Ballington Booth și de soția sa Maud 
Ballington Booth a încercat să-i ispitească pe salvaționiștii americani să plece de la Armata Salvării 
și să intre într-un grup rival numit Volunteers of America, generalul Booth a trimis-o pe Evangeline 
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la New York. Când a ajuns, ușile de la sediul armatei de pe strada 14 fuseseră încuiate împotriva ei. 
Cu toate acestea, „a urcat pe scara de incendiu și s-a urcat printr-o lunetă din spate. Dizidenții au 
șuierat și au huiduit până când s-a înfășurat literalmente într-un steagul american disponibil și a 
provocat: „Sâsâie asta, dacă îndrăznești.” În tăcerea uluită ea a cântat concertina ei. și a cântat 
„Over Jordan without Fearing.” Rebeliunea lui Ballington a fost înăbușită.”[1][3] 

   
A fost numită comandant teritorial temporar al Statelor Unite, apoi comandant teritorial al 

Canadei. În 1904 s-a întors ca comandant al Statelor Unite și a deținut această funcție până în 1934. 
În urma cutremurului din San Francisco din 1906, ea a condus o adunare în masă în Union Square, 
New York, și a strâns peste 12.000 de dolari pentru asistența Armatei Salvării. victimele dezastrului. 
În această perioadă ea a devenit cetățean american.[2] 

 
În august 1917, în ciuda diferențelor dintre comandantul Evangeline Booth și generalul 

american Pershing, comandantul Forței Expediționare Americane (AEF), primul dintre cei 250 de 
salvaționiști a părăsit New York-ul pentru prima linie a Marelui Război din Franța. Ei au câștigat în 
curând încrederea trupelor cu marca lor veselă de creștinism „șapte zile pe săptămână”. În timp ce 
omagiile au venit, Evangeline a protestat: „Armata Salvării nu a avut nici un nou succes; am făcut 
doar un lucru vechi într-un mod vechi.' Poporul american nu a fost de acord și a subscris o sumă 
fără precedent de 13 milioane de dolari pentru a compensa datorii contractate de Armată, prin 
furnizarea de cantine, cămine, săli de odihnă în timpul războiului și, ulterior, pentru furnizarea de 
îngrijire și cazare pentru forțele care se întorc. Pentru munca sa în sprijinul AEF, Booth a primit 
medalia de serviciu distins de către armata SUA. Booth a fost una dintre puținele femei civile care 
au fost atât de onorate pentru serviciul în timpul Primului Război Mondial. 

   
În 1927, Evangeline și-a vizitat fratele, generalul Bramwell Booth, cu un memorandum care 

avea să schimbe modul în care Armata Salvării și-a numit generalul. La început, Bramwell a refuzat 
să vorbească cu Evangeline și a forțat comunicarea prin scriitorul său de discurs, comisarul 
Cornelius Obadiah Phelps. După ce a acceptat în cele din urmă să se întâlnească, Bramwell nu a 
fost convins; a fost ferm că își va numi succesorul așa cum făcuse tatăl său înaintea lui.[2] 

   
În ianuarie 1929, primul Înalt Consiliu al Armatei Salvării a decis altfel, iar de atunci 

Generalul a fost ales de Înalt Consiliu, în conformitate cu propunerea inițială a lui Evangeline 
Booth. 

   
Al patrulea general 
Evangeline Booth a fost aleasă generală de către cel de-al doilea Înalt Consiliu în 1934. Ea a 

adus generalității o bogată experiență în multe domenii ale muncii Armatei, dar nu și-a pierdut 
niciodată zelul și entuziasmul primilor ani. Supranumită „Generalul Muzician” de către ziarele 
armatei vremii, ea a fost foarte interesată de activitățile de câștig de suflet ale secțiilor muzicale ale 
Armatei Salvării. 

   
La fel ca tatăl ei, Fondatorul, Evangeline a călătorit mult în lume. După alegerea ei ca 

generală, a făcut un turneu în Marea Britanie, iar în 1935 în India, Ceylon, Australia, Noua 
Zeelandă, Hawaii și Statele Unite; apoi, imediat după întoarcerea ei, Norvegia și Suedia. Până la 
sfârșitul anului 1935, ea a întreprins o „carcadă” - toată Coasta de Est a Angliei până la Darlington, 
apoi mai multe județe de vest și Valea Tamisei. În anul următor, ea a mers într-un alt caravan de la 
Land's End la John o' Groats și a vizitat Canada, Statele Unite și Franța, deși până atunci avea peste 
șaptezeci de ani.[2] 

   
Munca Armatei Salvării a prosperat foarte mult în timpul conducerii lui Evangeline Booth, 
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activitățile Armatei Salvării fiind începute în Singapore, Algeria, Egipt, Africa Ecuatorială Franceză, 
Filipine, Mexic și Penang (Malaya). 

 
Anii mai târziu 
Mandatul ei s-a încheiat la 31 octombrie 1939, când comisarul George Lyndon Carpenter a 

fost ales al cincilea general al armatei. Spre sfârșitul lunii noiembrie, Evangeline a părăsit Marea 
Britanie spre casa ei din statul New York, și și-a petrecut acolo restul de ani ai vieții.[2] 

   
Ea a scris mai multe cărți, printre care Toward a Better World și Songs of the Evangel. 

Colegiul Evangeline Booth al Armatei Salvării din Atlanta, Georgia poartă numele ei, la fel ca „The 
Evangeline Booth Lodge” din Chicago, care este „un refugiu pentru familii și indivizi fără adăpost 
din cauza evacuării, dezastrelor cum ar fi un incendiu sau inundație, pierderea utilități, violență 
domestică, blocaj în timpul călătoriilor sau alte crize.”[4] 

   
Generalul Evangeline Booth a locuit în Hartsdale, New York, până la moartea ei, la vârsta de 

84 de ani, din cauza arteriosclerozei. Ea este înmormântată în cimitirul Kensico, Valhalla, Mount 
Pleasant, New York, lângă White Plains, New York. Casa ei, Casa Evangeline Booth, cunoscută 
acum sub numele de Biserica Episcopală Sf. Andrei, a fost adăugată la Registrul Național al 
Locurilor Istorice în 2011.22[5] 

 
 
 
Elizabeth Barr 

 
 
Elizabeth Brown Barr (2 octombrie 1905 – 23 iunie 1995) a fost un ministru britanic. Ea a 

fost prima femeie care a fost pastor presbiterian. Ea a fost prima femeie moderator a unei adunări 
generale a unei biserici scoțiane. 

    
Viaţă 
Barr s-a născut în Dennistoun din Glasgow în 1905.[1] Părinții ei au fost Elizabeth (născută 

Brown) și James Barr. Tatăl ei a fost un ministru care avea să conducă Biserica Unită Liberă a 
Scoției și să devină membru al parlamentului.[2] În timpul primului război mondial, părinții ei au 
primit o familie belgiană refugiată. Barr s-a împrietenit cu ei și această prietenie a continuat toată 
viața. Ea a urmat Academia Bellahouston și apoi a fost o studentă model la Universitatea din 
Glasgow, unde a fost un membru pasionat al Mișcării Creștine Studențești. Ea a câștigat premii 
academice care au culminat cu o diplomă de masterat de primă clasă în 1925. 

 
În 1929 (o altă sursă spune 1930[3]), prima întâlnire a noii biserici (care ar fi Biserica Unită 

Liberă a Scoției) a adoptat o rezoluție importantă. Într-o perioadă în care femeile sub 30 de ani nu 
aveau voie să voteze, ședința a convenit că „orice membru al Bisericii aflat în deplină comuniune va 
fi eligibil pentru a ocupa orice funcție în cadrul Bisericii”; calea era deschisă pentru o femeie pentru 
a fi un pastor practicant.[4] A fost acceptată ca candidată și s-a întors la Universitatea din Glasgow 
pentru a studia Noul Testament și pentru a deveni licențiată în divinitate. Ea a obținut licența 
bisericii de a predica la 12 septembrie 1933.[1] În 1935, a fost hirotonită și lăsată să conducă 

                                                 
22 https:// en.wikipedia.org/wiki/Evangeline_Booth, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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parohia Auchterarder în ceea ce este acum Perth și Kinross. Ea a fost prima femeie care a devenit 
slujitoare după aproape 400 de ani de cler prezbiterian doar bărbați.[3] În 1943, s-a mutat în parohia 
la Clydebank, iar în 1955, a condus parohia Glasgow Central. În 1966, a mers la ultima ei parohie 
din Biserica Memorială Miller din Maryhill. Ea s-a retras de acolo în 1975.[1] 

    
Ea devenise un lider în biserică începând cu „Perth United Free Church Presbytery”, unde a 

fost moderatoare în 1939. În 1950, a fost moderatoarea presbiteriului din Glasgow, iar zece ani mai 
târziu a condus adunarea generală a bisericii sale ca moderatorul său la 400 de ani de naștere a 
bisericii sale.[3] Ea a fost prima femeie moderator a unei adunări generale a unei biserici 
scoțiane.[5] 

    
Barr a murit la Spitalul General Gartnavel din Glasgow.23 

 
 
 
 
 
Alison Elliot 

 
 
Alison Elliot[1] CBE FRSE (născută la 27 noiembrie 1948)[2] este membru onorific la New 

College, Edinburgh.[3] A fost fosta director asociată al Centrului pentru Teologie și Probleme 
Publice de la Universitatea din Edinburgh, Scoția. În 2004, ea a devenit prima femeie care a fost 
aleasă vreodată Moderator al Adunării Generale a Bisericii Scoției.[4] Bătrână și funcționară la 
Greyfriars Kirk din Edinburgh, ea a fost și primul non-ministru care a ocupat acest post de la 
George Buchanan în 1567. 

 
Context și educație 
Alison Elliot sa născut la Edinburgh în 1948. A fost educată la Academia Bathgate, la 

Universitatea din Edinburgh și la Universitatea din Sussex.[5] 
   
Carieră 
Cariera ei profesională este în psihologie, dar profilul ei public a fost în principal prin munca 

ei în biserică. A fost cercetător asociat la Departamentul de Lingvistică al Universității din 
Edinburgh în 1973–1974, apoi lector în psihologie la Universitatea din Lancaster în 1974–1976 și la 
Universitatea din Edinburgh în 1977–1985. Este autoarea a două publicații: Child Language (1981) 
și The Miraculous Everyday (2005). 

   
Ea a servit ca convocator al Comitetului pentru Biserică și Națiune al Adunării Generale a 

Bisericii Scoției în perioada 1996–2000, precum și grefier de sesiune la Greyfriars Kirk din 
Edinburgh. Ea a fost implicată în construirea relațiilor ecumenice și a fost membră a Comitetului 
Central al Conferinței Bisericilor Europene (CEC) 2003-2009 (și a moderat, de asemenea, Adunarea 
CEC desfășurată la Lyon, Franța, în iulie 2009). Ea a jucat un rol cheie în Action of Churches 
Together in Scotland. În 2004, a fost aleasă Moderator al Adunării Generale a Bisericii Scoției și a 
fost prima femeie care a fost aleasă în acest post.[4][6] OBE i-a fost conferit pentru munca ei 
                                                 
23 https:// en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Barr, accesat 16.10.2022.Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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ecumenica.[5] 
   
În 2016, ea a devenit doar a treia persoană care a primit premiul Scottish Public Service 

Awards pentru întreaga viață.[7] 
   
Este membru fondator al consiliului de administrație al Festivalului de Literatură din Palestina. 

Din 2007, ea este convocator al Consiliului Scoțian pentru organizații de voluntariat. 
   
În 2018 a devenit secretar general al Societății Regale din Edinburgh, al cărei membru este 

membru din 2008.[8] 
   
Familie 
Ea este căsătorită cu John Elliot; locuiesc în Edinburgh. Ei au doi copii. 

 
Recunoaștere artistică 
În 2004, Scottish National Portrait Gallery a comandat un portret al lui Elliot de Jennifer 

McRae.24 

 
 
 
 
Nancy Wilson 

 
 
Nancy L. Wilson (născută în 1950) este un cleric american care a servit ca moderator al 

Universal Fellowship of Metropolitan Community Churches. Sub conducerea lui Wilson, 
denominația a devenit cunoscută drept „Biserica Drepturilor Omului” în multe părți ale lumii pentru 
angajamentul său față de căsătoriile între persoane de același sex, angajarea și legile privind 
nediscriminarea în locuințe. 

 
Alegere 
Wilson a fost ales moderator al denominației de biserici comunitare metropolitane (MCC) de 

către conferința generală a bisericii din Calgary, Alberta, în iulie 2005. În conformitate cu statutul 
bisericilor comunitare metropolitane, numele lui Wilson a fost nominalizat de către moderatorii 
denominației. Comitetul și nominalizarea ei au fost ratificate cu aprobarea covârșitoare a delegaților 
care votează laici și clerici la Conferința Generală a MCC din 2005. Wilson a fost instalat ca 
moderator la Catedrala Națională din Washington în 2005.[1] în succesiune fondatorului 
denominației, Troy Perry.[2] Wilson s-a retras din funcția ei în octombrie 2016 și a fost succedata de 
un moderator interimar, Rev. vârstnicul Rachelle Brown. 

   
Sub conducerea lui Wilson, denominația și-a adâncit angajamentul de lungă durată față de 

justiția socială creștină, devenind cunoscută drept „Biserica Drepturilor Omului” în multe părți ale 
lumii pentru activitatea sa în domeniul drepturilor omului în Europa de Est, Jamaica și America 
Latină și de Sud și pentru angajamentul față de căsătoriile între persoane de același sex, legile 
privind nediscriminarea în muncă și locuințe, protecția juridică pentru persoanele cu HIV/SIDA și 
                                                 
24 https:// en.wikipedia.org/wiki/Alison_Elliot, accesat 16.10.2022. Licență:  
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includerea deplină a persoanelor lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale în cadrul comunităților de 
credință. 

   
Wilson este a doua persoană și prima femeie care a servit ca moderator al Bisericilor 

Comunității Metropolitane.[3][4] Biserica Mitropolitană a fost fondată în 1968. 

 
Biografie 
   
Wilson are un istoric îndelungat de slujire cu Biserica Comunităţii Mitropolitane. Ea a fost 

cea mai tânără persoană aleasă vreodată în consiliul bătrânilor MCC în 1976 și de atunci a servit în 
consiliul bătrânilor, cu excepția unei pauze între 2003 și 2005. 

    
Wilson locuiește cu soția ei de 33 de ani, Paula Schoenwether. Ambii lucrează activ pentru 

egalitatea căsătoriilor între persoane de același sex, s-au căsătorit în Massachusetts. Wilson și 
Schoenwether au fost reclamanții în Wilson v. Ake, 354 F. Supp. 1298, în care au cerut unui tribunal 
districtual din Florida să constate că Legea privind apărarea căsătoriei (DOMA) este 
neconstituțională. Curtea a negat scutirea și a considerat că DOMA era constituțional.[5] 

     
Wilson a urmat o biserică metodistă și o școală duminicală în tinerețe.[6] 
     
Educație și experiență 
Wilson și-a primit diploma de licență la Allegheny College în 1972, înainte de a continua să 

studieze la Boston University School of Theology cu o bursă Rockefeller. Ea deține, de asemenea, 
un M.Div. de la SS. Seminarul Cyril și Methodius din Detroit, a slujit ca vice-moderator al Bisericii 
Comunității Metropolitane în perioada 1993-2003 și a păstorit congregații ale Bisericii Comunitare 
Metropolitane din Florida, Massachusetts, Michigan și California. Ea este fostul pastor principal al 
Metropolitan Community Church of Los Angeles, biserica fondatoare a mișcării internaționale 
Metropolitan Community Churches. Cel mai recent, ea a slujit ca pastor principal al Bisericii 
Trinității MCC din Sarasota, Florida. 

    
În 1976, ea a devenit cea mai tânără persoană care a fost aleasă vreodată ca membru al 

Consiliului de bătrâni al Bisericii Comunităţii Metropolitane.[4] 
    
Serviciul Pastoral al Bisericii Locale: 2001–2005, Pastor principal, Biserica Trinității MCC, 

Sarasota, Florida; 1986–2000, pastor principal, MCC Los Angeles, Biserica Mamă a MCC; 
1975–1979, pastor principal, MCC Detroit; 1974–1975, pastor principal, MCC Boston, Worcester, 
Massachusetts; 1972–1974, pastor asociat, MCC Boston, Worcester, Massachusetts 

     
Lucrări ecumenice și pentru drepturile omului 
Wilson are un angajament profund față de munca ecumenică și drepturile omului. În perioada 

1979–1999, ea a ocupat funcția de Director Ecumenic al MCC, reprezentând Biserica Comunității 
Mitropolitane la Consiliul Național al Bisericilor și la Consiliul Mondial al Bisericilor. 

     
Ea a fost, de asemenea, activă în numele problemelor HIV, a programelor de tratament pentru 

deținuți și a drepturilor femeilor. Ea este fondatoarea Conferinței MCC pentru femei în ministerul 
profesional. 

     
În 1979, ea a participat la prima întâlnire a liderilor religioși gay și lesbiene la Casa Albă cu 

președintele Jimmy Carter.[7] 
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Pe 6 aprilie 2010, ea a fost invitata președintelui Barack Obama la Micul dejun de Rugăciune 
de Paște de la Casa Albă.[8] 

     
Pe 4 februarie 2011, Wilson a fost numit de președintele Obama în Consiliul consultativ al 

președintelui pentru parteneriate bazate pe credință și vecinătate pentru un mandat de un an.[9] 
     
Vorbitul în public 
Wilson a fost predicator invitat la Earl Lectures de la Pacific School of Religion (Berkeley, 

California, ianuarie 2002) și a fost orator invitat la Harvard Divinity School, Vanderbilt Divinity 
School, Allegheny College, Claremont School of Theology și University of Southern California. 

 
Scrieri 
Wilson este autorul: 
Tribul nostru: Oameni stranii, Dumnezeu, Isus și Biblia (1995 Harpercollins Press) 
Amazing Grace co-editor împreună cu pr. Malcolm Boyd 
Autor colaborator la Poems and Prayers in Race and Prayer, editat de Malcolm Boyd și 

Chester Talton (Morehouse Press). 
Autor colaborator la „Educația greșită împotriva homosexualității în Biblie: „Cum a greșit 

Biserica!” (2010 New Points of View Publishing) 
„Ieșirea din Biserică: 40 de ani în mișcarea creștină ciudată” (2013 LifeJourney Press) 
„Există Biblia: Oameni ciudați, Dumnezeu, Isus și Scripturile Creștine” (2013 LifeJourney 

Press)25 

 
 
 
 
Katharine Jefferts Schori 
 
 
Katharine Jefferts Schori (născută la 26 martie 1954) este fostul episcop-președinte și primat 

al Bisericii Episcopale a Statelor Unite. Aleasă anterior ca al 9-lea episcop al Episcopiei Episcopale 
din Nevada, ea a fost prima femeie aleasă ca primat în comuniunea anglicană. Jefferts Schori a fost 
ales la cea de-a 75-a Convenție Generală din 18 iunie 2006 și a investit la Catedrala Națională din 
Washington pe 4 noiembrie 2006 și a continuat până la 1 noiembrie 2015, când Michael Bruce 
Curry a fost investit în această funcție. Ea a luat parte la prima sa Convenție generală a Bisericii 
Episcopale în calitate de Episcop-Președinte al Bisericii Episcopale în iulie 2009. 

 
Viața timpurie și de familie 
Din descendență irlandeză și elvețiană, Jefferts Schori s-a născut în Pensacola, Florida, din 

Keith Jefferts, un fizician atomic, și Elaine Ryan, un microbiolog.[1] Jefferts Schori a fost crescut 
pentru prima dată în Biserica Catolică. În 1963, părinții ei au adus-o, la vârsta de opt ani, în Biserica 
Episcopală (Sf. Andrew's Episcopal Church, New Providence, New Jersey) cu propria lor mutare 
din romano-catolicism. Mama ei s-a convertit la Ortodoxia Răsăriteană câțiva ani mai târziu și a 
murit în 1998.[2] 

   
                                                 
25 https:// en.wikipedia.org/wiki/Nancy_Wilson_(religious_leader), accesat 16.10.2022. Licență:  
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Jefferts Schori a urmat o școală în New Jersey, apoi a obținut o diplomă de licență în biologie 
de la Universitatea Stanford în 1974, o diplomă de master în oceanografie în 1977 și o diplomă de 
doctor în filozofie în 1983, tot în oceanografie, de la Universitatea de Stat din Oregon. . Ea este 
pilot cu rating instrumental, iar ambii ei părinți au fost piloți. 

   
S-a căsătorit cu Richard Schori, un profesor de topologie în statul Oregon, în 1979; au o 

fiică.[3] 
   
Cariera timpurie 
Jefferts Schori și-a câștigat Master of Divinity în 1994 de la Church Divinity School of the 

Pacific[4] și a fost hirotonit preot în acel an. Ea a servit ca asistent rector al lui William R. 
McCarthy la Biserica Bunului Samaritean, din Corvallis, Oregon, unde a avut responsabilitatea 
specială pentru păstorirea comunității hispanice în calitate de comunicatoare fluentă în spaniolă și a 
fost responsabilă de programele de educație pentru adulți. 

   
În 2001, Jefferts Schori a fost ales și consacrat Episcop al Nevada. 
   
A primit titlul de doctor onorific în divinitate de la Church Divinity School din Pacific în 2001, 

Seabury-Western Theological Seminary în 2007 și Sewanee: Universitatea de Sud în 2008. 
   
În 2003, Jefferts Schori a votat pentru a fi de acord cu alegerea lui Gene Robinson, un bărbat 

deschis gay și partener,[5] la care unii episcopali conservatori s-au opus.[6] 

 
Alegerea ca episcop-președinte 
   
Biserica Episcopală s-a întrunit la Convenția Generală în Columbus, Ohio, în iunie 2006. 

Jefferts Schori a fost ales pentru un mandat de nouă ani ca Episcop Președinte de către Camera 
Episcopilor, pe 18 iunie, dintre șapte nominalizați la cel de-al cincilea tur de scrutin, cu 95. din cele 
188 de voturi exprimate. Camera Deputaților, formată din diaconi, preoți și laici, a aprobat cu o 
majoritate covârșitoare alegerea Camerei Episcopilor mai târziu în acea zi. Jefferts Schori a fost 
prima femeie primată din comuniunea anglicană la nivel mondial și al 26-lea episcop-președinte al 
Bisericii Episcopale. 

   
Deși alegerea lui Jefferts Schori a fost un indiciu al sprijinului larg răspândit din partea 

Bisericii Episcopale din Statele Unite pentru hirotonirea femeilor în episcopatul istoric, Dioceza de 
Fort Worth, care s-a opus femeilor în ordinele sfinte, a cerut arhiepiscopului de Canterbury să fie 
plasat sub supraveghere. a unei alte primate.[1] Deoarece nu toate bisericile din comuniunea 
anglicană susțin hirotonirea femeilor, alegerea unei femei ca primat sa dovedit, de asemenea, 
controversată în alte provincii. 

   
La o conferință de presă din 18 iunie 2006, Episcopul ales-Președinte și-a exprimat dorința de 

a lucra cu conservatorii. Ea și-a exprimat speranța de a conduce biserica în domnia lui Dumnezeu, 
înrădăcinată în imaginile din Isaia și incluzând Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale 
Națiunilor Unite precum eradicarea sărăciei și a foametei: „Săracii sunt hrăniți, Vestea Bună este 
propovăduită, cei care sunt ostracizați și în închisoare sunt eliberaţi, orbii primesc vedere”. 

    
Jefferts Schori a devenit episcop-președinte pe 1 noiembrie 2006, iar învestitura ei a avut loc 

pe 4 noiembrie la Catedrala Națională din Washington.[7] Scaunul ei oficial a avut loc a doua zi, tot 
la Catedrala Națională. 
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Jefferts Schori a fost al 963-lea episcop consacrat în Biserica Episcopală. Ea a fost sfințită de 
Jerry A. Lamb, episcopul Californiei de Nord; Robert Louis Ladehoff, episcopul Oregonului; și 
Carolyn Tanner Irish, episcop de Utah. 

 
Episcopul Președinte 
În 2008, grupuri din patru eparhii (Fort Worth, Pittsburgh, Quincy și San Joaquin) s-au 

desprins pentru a deveni parte a Bisericii Anglicane din America de Nord, ca parte a realinierii 
anglicane.[8] Jefferts Schori a autorizat procese împotriva eparhiilor și parohiilor care pleacă, cu 22 
de milioane de dolari cheltuiți începând cu 2011.[9] Ea a stabilit, de asemenea, o politică conform 
căreia proprietățile bisericii nu trebuiau vândute congregațiilor care pleacă.[10] 

   
Jefferts Schori a susținut relațiile între persoane de același sex și binecuvântarea uniunilor 

între persoane de același sex și a căsătoriilor civile.[11] La fel ca predecesorul ei, ea este o 
susținătoare a drepturilor la avort, declarând că „Noi spunem că este o tragedie morală, dar că nu ar 
trebui să fie rolul guvernului de a-i nega disponibilitatea.”[11] Ea a susținut și Departamentul de 
Sănătate și Uman al SUA. Mandatul serviciilor (HHS) privind controlul nașterii. [Citare necesară] 
În 2007, binecuvântarea căsătoriei între persoane de același sex de către biserica ei a determinat 7 
arhiepiscopi anglicani să refuze comuniunea cu ea în timpul unei întâlniri în Tanzania.[12] 

   
Unii din cadrul bisericii au pus sub semnul întrebării ortodoxia teologiei ei. De exemplu, 

afirmația ei că „marea erezie occidentală – este că putem fi mântuiți ca indivizi, că oricare dintre noi 
singur poate fi într-o relație corectă cu Dumnezeu” în discursul ei de deschidere la Convenția 
Generală din 2009 a fost criticată și a determinat o declarație clarificatoare. de la ea în săptămâna 
următoare.[13][14] În 2013, predica lui Jefferts Schori din Curaçao despre Pavel alungarea unui 
demon dintr-o sclavă (Fapte 16:16–34), a atras critici din partea site-urilor web creștine 
conservatoare pentru că s-a îndepărtat de interpretarea literală comună.[15] 

   
Sfârșitul mandatului 
Jefferts Schori a anunțat pe 23 septembrie 2014 că nu va mai solicita un alt mandat ca 

episcop-președinte.[16] La 27 iunie 2015, Convenția Generală l-a ales pe episcopul Michael Curry 
al Carolinei de Nord drept al 27-lea episcop-președinte al Bisericii Episcopale.[17] 

   
Din 2017 până în 2019, Jefferts Schori a fost episcop asistent în Dioceza Episcopală din San 

Diego.26 

 
 
 
Susan Johnson 

 
 
Susan Johnson este un pastor luteran, care este Episcop național al Bisericii Evanghelice 

Luterane din Canada (ELCIC) din 2007. Ea este prima femeie care deține postul. 
   
Înainte de hirotonirea sa în episcopat, ea a fost Asistentă Episcopului în Sinodul de Est, care 

acoperă Canada Centrală și Marea Maritimă. Din 2001 până în 2005, a fost vicepreședinte al 

                                                 
26 https:// en.wikipedia.org/wiki/Katharine_Jefferts_Schori, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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ELCIC.[1] 
   
Johnson a fost sfințită de colegii episcopi luterani și anglicani din Winnipeg la sărbătoarea lui 

Mihail și a tuturor îngerilor, 2007. Ea este canonică onorifică a Catedralei Christ's Church 
(Hamilton).27 

 
 
 
Elizabeth Eaton 

 
 
Elizabeth Amy Eaton[1] (născută la 2 aprilie 1955) este a patra episcop-președinte și prima 

femeie episcop-președinte[2] al Bisericii Evanghelice Luterane din America (ELCA). Ea a fost 
aleasă miercuri, 14 august 2013, la cel de-al cincilea tur de scrutin. Ea a primit 600 de voturi de 
către Adunarea Bisericii, iar episcopul președinte în funcție Mark Hanson a primit 287 de 
voturi.[3][4][5] Ea a fost instalată ca episcop președinte al ELCA pe 5 octombrie 2013, la Capela 
Rockefeller din Hyde Park (Chicago, Illinois).[6] Chicago este, de asemenea, locația sediului ELCA. 
Primul ei mandat de șase ani ca episcop președinte al ELCA a început la 1 noiembrie 2013.[7] În 
2019, ea a fost realesă pentru un al doilea mandat ca episcop-președinte la Adunarea Bisericii 
ELCA.[8] 

   
Înainte de alegerea ei, Eaton a slujit ca Episcop al Sinodului Ohio de Nord-Est (NEOS)[9] de 

la instalarea ei pe 7 februarie 2007, la Biserica Episcopală Sf. Paul (Akron, Ohio). Eaton a slujit 
anterior în congregații din Ohio. Eaton a fost hirotonit în 1981 după o chemare de a sluji Biserica 
Luterană All Saints (Worthington, Ohio) și un mandat de un an ca pastor interimar la Biserica 
Luterană Good Hope (Youngstown, Ohio). Ea slujea ca pastor la Mesia Lutheran Church 
(Ashtabula, Ohio) când a fost chemată să devină episcop al Sinodului Ohio de Nord-Est.[10] 

   
Ea a urmat Colegiul Wooster unde a obținut o licență în arte în educație muzicală în 1977 și 

apoi a mers la Harvard Divinity School unde a obținut o diplomă de master în divinitate. 
   
Eaton este căsătorit cu T. Conrad Selnick, un preot al Bisericii Episcopale, care este 

vicepreședinte al Federației Seminarului Bexley Seabury din Chicago și împreună au două fiice 
adulte, Rebeckah și Susannah. 

   
În 2016, Eaton a primit titlul de doctor onorific în litere umane de către Luther College.28[11] 

 
 
 
 
Antje Jackelén 

 
                                                 
27 https:// en.wikipedia.org/wiki/Susan_Johnson_(bishop), accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
28 https:// en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Eaton, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Antje Jackelén[a] (născută Zöllner;[b] născută la 4 iunie 1955) este arhiepiscopul de Uppsala 

și primatul (prima inter pares) al Bisericii Suediei, biserica națională. La 15 octombrie 2013, ea a 
fost aleasă al 70-lea Arhiepiscop de Uppsala și primită oficial printr-o slujbă în Catedrala din 
Uppsala la 15 iunie 2014, devenind primul arhiepiscop născut în străinătate din Suedia din secolul 
al XII-lea și prima femeie arhiepiscop.[3][3] 4] 

    
Jackelén a fost hirotonită preot în Biserica Suediei în 1980 și a devenit doctor în teologie la 

Universitatea Lund în 1999. Anterior, a fost episcop de Lund din 2007 până în 2014. 

 
Biografie 
Jackelén s-a născut pe 4 iunie 1955 în Herdecke, Germania de Vest. A studiat teologia luterană 

la Universitatea din Tübingen și la Universitatea Uppsala. 
   
Jackelén a slujit ca preot în parohia Tyresö din Dieceza de Stockholm în perioada 1981–1988, 

în parohia Gårdstånga din Dieceza de Lund în perioada 1988–1994 și în parohia Catedrală din Lund 
1995–1996. După ce și-a terminat doctoratul, a lucrat la Universitatea Lund în 1999–2001 și a fost 
profesor asistent de teologie sistematică/religie și știință la Școala Luterană de Teologie din Chicago 
în 2001–2003. Din 2003 a fost profesor asociat și director al Centrului Zygon pentru Religie și 
Știință până în 2007. 

   
Jackelén a fost aleasă episcop de Lund în 2006 și i-a succedat Christinei Odenberg în 2007. 

Spre deosebire de Odenberg, Jackelén a obligat clerul care nu și-a recunoscut slujirea să participe la 
o euharistie la care ea a prezidat. Odenberg a fost prima femeie care a devenit episcop în Biserica 
Suediei, iar Jackelén a devenit a treia. Jackelén a fost prima femeie care a fost numită episcop după 
un vot popular în eparhie, cele două foste (Odenberg în 1997 și Caroline Krook, episcop de 
Stockholm, în 1998), ambele fiind numiți de guvernul suedez înainte de separarea Biserica Suediei 
din stat în 2000. Jackelén a fost hirotonită Episcop de Lund de Anders Wejryd, Arhiepiscopul 
Uppsala, în Catedrala din Uppsala la 15 aprilie 2007 și a fost primită în eparhia ei printr-o slujbă în 
Catedrala din Lund pe 21 aprilie. 

   
Ca motto oficial, ea a ales Gud är större („Dumnezeu este mai mare”), referindu-se la un pasaj 

din Prima Epistolă a lui Ioan (1 Ioan 3.18–20) și acesta a devenit și titlul scrisorii ei pastorale, 
publicată în 2011. Pentru stema ei, ea a ales un design oval de scut de Jan Raneke, care afișează 
frunze triple de stejar din orașul ei natal, stema lui Herdecke cu trei cruci mantuane de pelerin, 
sferturi cu steagul Scaniei simbolizând scaunul episcopal din Lund. Frunzele de stejar sunt, de 
asemenea, prezentate pe stema lui Blekinge, care constituie partea cea mai de est a Diocezei de 
Lund.[5] 

   
Ca episcop de Lund, Jackelén a fost unul dintre oficianții asistenți în timpul nunții de stat a 

Victoria, Prințesa Moștenitoare a Suediei și Daniel Westling, în 2010.[6] 
   
Ea a slujit ca reprezentant al Bisericii Suediei în consiliul Federației Luterane Mondiale. 

 
Ea a fost aleasă Arhiepiscop de Uppsala la 15 octombrie 2013 și a fost primită oficial în 

Catedrala din Uppsala la 15 iunie 2014, în prezența lui Carl XVI Gustaf al Suediei și a Reginei 
Silvia a Suediei, după pensionarea lui Anders Wejryd.[7] În martie 2014, Johan Tyrberg a fost ales 
pentru a o succeda ca episcop de Lund. 
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Luni, 4 mai 2015, ea a avut o audiență oficială cu Papa Francisc la Roma.[8] Aceasta a făcut-o 
prima femeie și prima arhiepiscop care a fost primită la Vatican.[9] Bisericile ei și ale Papei, deși 
aveau diferențe foarte importante și majore (pozițiile cu privire la starea hirotoniei și a clerului, 
credințele mariane și pozițiile lor cu privire la unele probleme sociale contemporane, de exemplu), 
au publicat un document despre împingerea către teologie. dialog şi comuniune cu privire la 
aniversarea Reformei protestante. Ea are mai multe puncte de acord, în special cu privire la evoluție 
și climat, necesitatea dialogului între știință și religie și nevoia de a avea grijă de cei săraci și de a 
sprijini un rol continuu al Bisericii în viața publică, chiar și în societățile secularizate care tind să 
dorească să le separe pe cele două.[10] 

   
Ea l-a întâlnit din nou pe Papa Francisc când acesta a vizitat Suedia în timpul trecerii lunii 

octombrie-noiembrie 2016, începând cu cea de-a 500-a aniversare a Reformei Protestante.[11] 
   
La 7 decembrie 2021, Biserica Suediei a anunțat că se va retrage în urma unei slujbe 

bisericești pe 30 octombrie 2022.[12][13] 

 
Publicaţii 
Teza ei de doctorat Zeit und Ewigkeit: die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft und 

Theologie (Lund 1999) a fost ulterior republicată pe Neukirchener Verlag sub același titlu în 2002. 
O traducere suedeză a venit în 2000 și o traducere în engleză Time & eternity: the question. a 
timpului în biserică, știință și teologie a fost publicată în 2005. Ea a fost vorbitoare la Conferința 
Goshen despre religie și știință din 2003, o conferință care include academicieni remarcați din 
domeniul religiei și științei. Lucrările au fost publicate de Pandora Press. 

   
Viata privata 
Soțul ei, Heinz Jackelén, este preot pensionar, originar tot din Germania, și au două fiice și 

mai mulți nepoți. Cuplul s-a cunoscut ca studenți la teologie la Universitatea din Uppsala. Se crede 
că numele Jackelén provine de la strămoșii hughenoți franco-germani (Ja(c)quelin). Cuplul 
locuiește în reședința oficială a Arhiepiscopului (Ärkebiskopsgården) din Uppsala.[3] 

   
Vederi teologice 
Jackelén a publicat mai multe lucrări care tratează relația dintre științele naturii și credința 

religioasă, precum și rolul religiei în societatea modernă. Ea susține teoria evoluției și nu vede nicio 
contradicție în a crede atât în Dumnezeu, cât și în evoluție.[14][15][16][17][18] 

   
Alegerea ei ca arhiepiscop a stârnit controverse atunci când, în timpul alegerilor, ea a făcut 

declarații despre nașterea virgină și valabilitatea islamului. Într-un interviu pentru ziarul creștin 
suedez Dagen, ea a declarat că nașterea din fecioară a lui Isus este un „termen mitologic pentru a 
explica unicul. Cei care interpretează nașterea din fecioară ca o problemă biologică au ratat complet 
ideea.”[19] Ea a clarificat mai târziu. declarația ei ca fiind menită să sublinieze că, în opinia ei, nici 
o interpretare strict literală a nașterii fecioare, nici o respingere a nașterii fecioare pe motiv de 
imposibilitate științifică, nu poate surprinde tradiția teologică care înconjoară nașterea virgină.[20] 

   
Înainte de alegerea arhiepiscopului Jackelén a fost pusă întrebarea „Oferă Isus o imagine mai 

bună a lui Dumnezeu decât Mahomed?”, la care ea a răspuns „Pentru mine este evident că creștinii, 
musulmanii și evreii se închină la același Dumnezeu”. Pentru aceasta a fost atât criticată, cât și 
lăudată în cadrul bisericii. [21] 

   
Ea susține căsătoria între persoane de același sex în biserică, în timp ce solicită statului să 

sprijine instituția căsătoriei ca atare.[22] 
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Poziții politice 
Jackelén s-a declarat împotriva interzicerii ceremoniilor de absolvire a școlilor în biserici, 

considerând că interzicerea totală a influențelor religioase în școlile publice este dăunătoare 
dezvoltării spirituale a copiilor, subliniind în același timp rolul Bisericii Suediei în societatea civilă 
suedeză.[23] ] 

   
Împreună cu Conferința Episcopală, ea a abordat, de asemenea, schimbările climatice într-o 

scrisoare a Episcopilor în 2014 și din nou 2019, cerând membrilor Bisericii Suediei, precum și 
statului suedez să stabilească obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și Suedia să 
încheie acorduri internaționale obligatorii în această problemă. În versiunea revizuită din 2019, ea și 
episcopii au subliniat importanța îndeplinirii obiectivelor din Acordul de la Paris[24][25] Ea vede 
un rol pentru Biserică în părțile existențiale și spirituale ale dezbaterii climatice, cum ar fi anxietatea 
ecologică. [26] Este o susținătoare vocală a Gretei Thunberg și a numit-o profetică. [27] 

   
Onoruri 
În iunie 2017, Jackelén a fost distinsă cu Crucea Lambeth pentru ecumenism de către 

Arhiepiscopul de Canterbury „Pentru serviciile sale pentru ecumenism - în special conducerea ei în 
abordarea problemelor umane, teologice și sociale în parteneriat și dialog”.29[28] 

 
 
 

Ida B. Robinson 
 
 
Ida B. Robinson (3 august 1891 – 20 aprilie 1946) a fost un lider confesional al 

sfințenie-penticostal și carismatic american.[1] Ea a fost fondatoarea, primul episcop senior și 
președinte al Sfintei Biserici Mount Sinai of America, Inc.[1] Robinson a format organizația ca 
răspuns la viziunea ei și chemarea divină pentru a asigura un cămin organizațional în care 
predicatorii să fie bineveniți și încurajați. Mount Sinai Holy Church of America este singura 
organizație fondată de o femeie afro-americană care a deținut o conducere feminină consecventă de 
la înființarea ei în 1924 până în februarie 2001. 

 
Căsătoria și începutul slujirii 
Ida Bell s-a căsătorit cu Oliver Robinson în 1910. Deși nu au avut niciodată copii, au adoptat 

o nepoată, numită și Ida Bell. Nepoata era fiica fratelui Idei Robinson, Charles. Ida și Oliver au 
părăsit Florida spre Philadelphia în speranța că vor găsi oportunități de angajare mai bune în 1917. 
La sosirea în oraș, Ida s-a alăturat unei mici congregații de sfințenie de pe străzile Seventeenth și 
South Street. Acea congregație a fost păstorită de vârstnicul Benjamin Smith. În timpul mandatului 
ei la biserică, Ida îl înlocuia uneori pe vârstnicul Smith când acesta nu putea sluji. Datorită stilului 
ei animat de predicare și abilității ei de a cânta, numărul de membri ai micii congregații a început să 
crească. Complicațiile dintre ea și conducerea bisericii au determinat-o în cele din urmă să 
părăsească biserica și să se afilie la Biserica Sfântă Unită a Americii, unde a fost consacrată slujirii 
prin hirotonire. Ida Robinson a fost hirotonită în public ca „predicator al Evangheliei” de către 
episcopul Henry L. Fisher. 

   
Ida Robinson a fost numită pastor al unei biserici mici în 1919. Ea a subliniat și a predicat 

                                                 
29 https:// en.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackelén, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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sfințenia ca o cerință divină; sfințenia ca o lucrare a Duhului Sfânt; sfințenia ca o condiție pentru 
a-L vedea pe Dumnezeu. Congregația a început să crească rapid. Cu toate acestea, ea a început să 
simtă că oportunitățile de slujire pentru femei în Biserica Sfântă Unită erau limitate. 

   
Fondarea Bisericii Sfintei Muntelui Sinai din America 
Anul 1924 a fost un an foarte important în viața Idei Robinson. La începutul anului 1924, 

episcopul Robinson a dezvăluit de mai multe ori mai multor persoane că Dumnezeu Sa revelat prin 
viziuni și vise. Convingerea ei era că Dumnezeu voia să o folosească ca un vehicul pentru a 
întemeia o biserică care să „piardă femeile” și să le permită clerului drepturi depline. În timp ce 
postește și se ruga în biserică timp de zece zile, ea a declarat că a primit din nou o revelație de la 
Dumnezeu. Ea le-a declarat membrilor Muntelui Măslini că „Duhul Sfânt a vorbit și a spus: „Ieșiți 
pe Muntele Sinai”. După ce a primit acest mesaj de la Dumnezeu, episcopul Robinson a fost 
încrezător că a înțeles ce a vrut Dumnezeu să facă. 

   
Pe 20 mai 1924, statul Pennsylvania i-a acordat o cartă pentru noua organizație. Ținând cont 

de chemarea Duhului Sfânt pe care ea și-a imaginat-o, carta pentru noua biserică a fost acordată sub 
numele de Biserica Sfânta Muntelui Sinai din America, Incorporated. La momentul înființării, 
conducerea bisericii era formată din nouă funcționari. Din cei nouă funcționari, șase erau femei. 
Creșterea Muntelui Sinai a fost rapidă și s-a răspândit rapid pe coasta de est a Statelor Unite. 
Vârstnicul Robinson a fost consacrat ca episcop la prima Sfântă Convocare a organizației în 1925. 
Separarea ei de Biserica Sfântă Unită a fost una de comun acord. Liderii organizației ei părinte au 
fost prezenți la prima Sfântă Convocare de pe Muntele Sinai și au continuat să aibă părtășie cu 
organizația în timpul conducerii ei și după aceea.[2] 

 
Sfârșitul vieții 
Pe 6 aprilie 1946, Ida Robinson a părăsit Philadelphia cu un grup de misionari pentru a vizita 

unele dintre bisericile organizației din Florida. Prima ei oprire în Florida a fost Jacksonville. De 
acolo ea a plecat spre Winter Haven. La sosirea în Winter Haven, Florida, s-a îmbolnăvit foarte tare. 
Pe 20 aprilie, episcopul Ida Robinson a murit. Când a murit, denominația era formată din 84 de 
biserici, mai mult de 160 de slujitori hirotoniți, dintre care 125 erau femei, o școală acreditată în 
Philadelphia, lucrare de misiune în Cuba și Guyana și o fermă din South Jersey, care a oferit un 
refugiu sigur departe de oraș. pentru membrii bisericii.30 

 
 
 
 
 

Maria Izabela Wiłucka-Kowalska 

 
 
Antonina Maria Izabela Wiłucka-Kowalska (născută Wiłucka, 28 octombrie 1890 – 28 

noiembrie 1946) a fost o conducătoare religioasă poloneză, care a slujit ca prima protopopesă a 
Bisericii Catolice Mariavite.[3][b] Wiłucka-Kowalska a fost prima femeie care a slujit. primiți 
sacramentul Ordinului în Polonia și consacrarea ca episcop. 

 
Pozitii tinute 

                                                 
30 https:// en.wikipedia.org/wiki/Ida_B._Robinson, accesat 17.10.2022. Licență:  
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8 septembrie 1922[4] – 1935[5]: Superior General al Congregației Surorilor Mariavite 
(Biserica Mariavită Veche Catolică) 

1929 – 1935: Episcop al Bisericii Vechi Catolice Mariavite. 
1935 – 1946: Superior General al Congregației Surorilor Mariavite (Biserica Mariavită 

Catolică) 
1935 – 1940: Episcop al Bisericii Catolice Mariavite, o schismă din Biserica Veche Catolica 

Mariavite. 
1940 – 1946: Protopopul și Președinte al Consiliului Superiorilor Majori al Bisericii Catolice 

Mariavite. 
Tinereţe 
Wiłucka a fost un membru al noblestei poloneze. A fost fiica lui Adam Wiłucki și a Mariei 

Antoninei, născută Horn. A urmat câțiva ani la gimnaziul rusesc din Varșovia, apoi s-a înscris la 
institutul pedagogic pentru femei al lui Marta Łojkówna din Varșovia. A absolvit în 1909. 

    
În anul următor, ea a îndrumat copiii unei familii de nobili proprietari polonezi din Polesie, 

Orda, la moșia lor din Perekale [pl], guvernoratul Minsk, timp de patru ani. Unul dintre Orda a cerut 
în căsătorie. S-a familiarizat cu limbile engleză, franceză, germană și rusă și era talentată din punct 
de vedere muzical. 

    
Programare 
După izbucnirea Primului Război Mondial și moartea proprietarului moșiei, împreună cu 

familia sa Ordów, a fost deportată în Crimeea, unde, după trei ani, în 1918, s-a întors în a doua 
republică poloneză, la familia sa din Varșovia. 

    
În același an, în timp ce era cu o familie în Płock, ea a întâlnit Mariavitism și Feliksa 

Kozłowska, fondatorul acesteia. Curând după aceea, în ciuda obiecțiilor familiei ei, ea s-a alăturat 
surorilor Mariavite. 

     
În 1920, ea a luat numele religios de Maria Izabela.[c] Wiłucka a fost succesorul sugerat de 

Kozłowska ca Superioară Generală a Surorilor Mariavite,[7] care a devenit Wiłucka după ce a 
mărturisit jurămintele perpetue la 8 septembrie 1922. 

     
În același an, după introducerea căsătoriei clericale în Biserica Mariavită Veche Catolică,[d] 

s-a căsătorit cu liderul carismatic al bisericii,[8] Arhiepiscopul Jan Maria Michał Kowalski la 3 
octombrie 1922, într-una dintre primele mistice secrete. căsătoriile – între un preot și o 
călugăriță.[9][e] 

 
Episcop al Bisericii Vechi Catolice Mariavite 
În 1929, după introducerea hirotoniei femeilor în Biserica Vechi-Catolică Mariavite, 

Wiłucka-Kowalska și alte 11 călugărițe au fost hirotonite în Płock la 28 martie 1929. în Plock, iar 
Wiłucka-Kowalska a fost apoi sfințită ca episcop.[10] ][f] Din acel moment, având titlul de 
protopopesă, a fost membră a Sinodului Episcopilor Bisericii Vechi Catolice Mariavite, alături de 
Maria Jakub Próchniewski [pl], Maria Filip Feldman [pl] și Maria Bartholomew Przysiecki [pl] ]. 
Responsabilitățile ei includ îngrijirea preoției surorilor. 

   
În 1926, Wiłucka-Kowalska a participat la o delegație nereușită a episcopilor Bisericii Vechi 

Catolice Mariavite în Balcani și Orientul Mijlociu, unde a prezentat misiunea și activitățile Bisericii 
Vechi Catolice Mariavite Bisericilor Creștine Răsăritene.[11] 

   
Episcop al Bisericii Catolice Mariavite 
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Schisma dintre Biserica Mariavită Catolică și Biserica Mariavită Veche Catolică, în 1935, a 
forțat-o pe Wiłucka-Kowalska și pe soțul ei, Kowalski, și pe adepții lor să se mute la Felicjanów. 

   
Ea a rămas Superioara Generală a Congregației Surorilor Mariavite și a participat la 

conducerea Bisericii Catolice Mariavite, care s-a separat de confesiunea principală Mariavită. 
   
În timp ce soțul ei, Kowalski, a ispășit 18 luni de închisoare începând din iulie 1936 pentru 

condamnările sale din 1928 și 1929,[12][g] Wiłucka-Kowalska și-a exercitat autoritatea asupra 
bisericii.[16] Din 1936 până în 1939, ea a reluat publicarea unui periodic cu douăsprezece, 
Królestwo Boże na Ziemi, în Felicjanów. 

   
După arestarea lui Kowalski de către Gestapo în ianuarie 1940 și deportarea sa în Cazarma 

Preoților din Lagărul de Concentrare Dachau, Wiłucka-Kowalska a preluat conducerea Bisericii 
Catolice Mariavite până la moartea ei în 1946. 

   
În martie 1941, toți locuitorii comunei bisericești din Felicjanów au fost deportați în lagărul 

de concentrare Soldau, apoi într-un lagăr din Cetatea Modlin și apoi la Pomiechówek. După 
eliberare, Wiłucka-Kowalska a locuit în Plonsk, unde unele surori erau angajate la un spital. Pe cât 
posibil, ea a condus Biserica Catolică Mariavită și a întreținut corespondență cu soțul ei, care a fost 
închis în lagărul de concentrare de la Dachau. 

   
După ce frontul a trecut, în primăvara anului 1945 s-a întors la Felicjanów distrus. A murit la 

28 noiembrie 1946. A fost înmormântată în parcul din fața conacului din Felicjanów. După moartea 
ei, a fost considerată de către adepții Bisericii Catolice Mariavite ca o sfântă.31 

 
 
 

Marjorie Matthews 

 
 
Marjorie Swank Matthews (11 iulie 1916 – 30 iunie 1986) a fost un episcop american al 

Bisericii Metodiste Unite și prima femeie care a slujit ca episcop metodist. 
     
Tinereţe 
S-a născut pe 11 iulie 1916 în Onaway, Michigan, din fiul lui Jesse Alonzo și Charlotte Mae 

(Chapman) Swank.[1] S-a căsătorit tânăr și a divorțat după al Doilea Război Mondial.[1] Ea a avut 
un fiu, William Jesse Matthews.[2] Ea a lucrat la Lobdell-Emery Manufacturing Company din Alma, 
Michigan pentru a se întreține pe ea și pe fiul ei.[2] 

       
Educaţie 
Matthews a absolvit summa cum laude cu o diplomă de licență de la Universitatea Central 

Michigan în 1967.[2] Apoi a primit o diplomă de licență în divinitate de la Colgate Rochester 
Divinity School în 1970.[3] Terminând studiile la Universitatea de Stat din Florida, ea a primit atât 
un master în religie, cât și un doctorat în științe umaniste în 1976.[2] 

      
Ministerul 

                                                 
31 https:// en.wikipedia.org/wiki/Maria_Izabela_Wiłucka-Kowalska, accesat 17.10.2022. Licență:  
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În timp ce Matthews își termina educația, ea a slujit ca prezbiter în bisericile din statul ei natal, 
Michigan, precum și în New York și Florida.[2] Ea a fost a doua femeie superintendent de district în 
Biserica Metodistă Unită.[2] Ea a servit ca superintendent al districtului Grand Traverse din 
1976.[4] 

       
Slujire rânduită 
În iulie 1980, Jurisdicția Centrală de Nord a Bisericii Metodiste Unite s-a întrunit pentru o 

conferință anuală.[5] Au fost prezente doar 23 de femei clerice din 460 de delegați.[5] Delegații 
prezenți au reprezentat statele Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Dakota de Nord, Ohio, 
Dakota de Sud și Wisconsin.[5] În timpul conferinței, au fost 13 delegați, inclusiv Matthews, care 
candidau pentru trei locuri de episcop.[5] După douăzeci și nouă de scrutine, doi episcopi au fost 
aleși prin aclamație la cel de-al treizecilea scrutin la Conferința Jurisdicțională Nord Centrală din 17 
iulie 1980.[5] Matthews a fost aleasă prima femeie episcop la conferința regională North Central a 
Bisericii Metodiste Unite din Dayton, Ohio.[2] Ea a slujit ca episcop pentru zona Wisconsin timp de 
patru ani înainte de a se pensiona în 1984.[3] Pe 30 iunie 1986, Matthews a murit de cancer la sân în 
Grand Rapids, Michigan.32[5] 

 
 
 

Barbara Harris 

 
 
Barbara Clementine Harris (12 iunie 1930 – 13 martie 2020) a fost un episcop american al 

Bisericii Episcopale din Statele Unite. Ea a fost prima femeie consacrată episcop în comuniunea 
anglicană. Ea a fost aleasă episcop sufragan al Episcopiei Episcopale din Massachusetts, la 24 
septembrie 1988, și a fost sfințită la 11 februarie 1989. Opt mii de oameni au participat la slujba, 
care a avut loc la Centrul de Convenții Hynes din Boston, Massachusetts. Ea a slujit în rolul de 
episcop sufragan timp de 13 ani, pensionându-se în 2003. 

     
Viața personală și educația 
Barbara Clementine Harris s-a născut în Philadelphia, Pennsylvania, pe 12 iunie 1930. Era 

fiica lui Walter Harris și Beatrice Waneidah Price. Harris a urmat liceul pentru fete din Philadelphia 
(clasa 1948). Acolo, ea a excelat în muzică și a scris o rubrică săptămânală pentru versiunea 
Philadelphia a Pittsburgh Courier numită „High School Notes by Bobbi”. Asociația de absolvenți a 
școlii a recunoscut-o ca o alumnă remarcabilă pentru munca ei profesională și a fost instalată în 
curtea sa de onoare. 

    
După absolvirea liceului, Harris a urmat cursurile Charles Morris Price School of Advertising 

and Journalism din Philadelphia, unde a obținut un certificat în 1950. Mai târziu a urmat 
Universitatea Villanova, Unitatea de Teologie Urbană din Sheffield, Anglia, și a absolvit, de 
asemenea, Fundația Pennsylvania. pentru Consiliere Pastorală. 

     
Carieră 
Înainte de hirotonirea ei în preoție, Harris a servit ca șef al relațiilor publice pentru Sun Oil 

Company. 
    
Harris a fost mult timp activ în problemele legate de drepturile civile, participând la plimbări 
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pentru libertate și marșuri în anii 1960, inclusiv marșurile de la Selma la Montgomery conduse de 
Martin Luther King Jr.[1] Și-a petrecut vacanțele de vară înregistrând alegătorii de culoare în 
Greenville, Mississippi. Ea a respins riscurile pe care și-a asumat-o, spunând doar: „Toată lumea era 
în pericol.”[2] 

     
De-a lungul diferitelor sale cariere, Harris a fost remarcată pentru opiniile sale liberale și 

sinceritatea ei. Încă din 1989, ea a fost raportată că pledează pentru drepturile homosexualilor și 
luptă împotriva Bisericii Episcopale pentru rasism și sexism.[2] 

     
Hirotonire și slujire 
Harris a participat la Biserica Avocatului din partea de nord a Philadelphiei, timp de mulți ani. 

Ea a slujit ca acolită în slujba istorică, ținută la Biserica Avocatului, în care primele unsprezece 
femei, cunoscute acum sub numele de Philadelphia Eleven, au fost hirotonite preoți în Biserica 
Episcopală la 29 iulie 1974. Hirotoniile au fost controversate, întrucât hirotonirea femeilor era încă 
dezbătută în Biserica Episcopală, dar acestea au fost ulterior recunoscute oficial. 

     
Când Harris s-a simțit chemat la slujire. rectorul de la Biserica Avocatului, Paul Washington, a 

recomandat-o episcopului Lyman C. Ogilby din Pennsylvania, ca candidat pentru hirotonire. Ogilby 
a hirotonit-o ca diacon în 1979 și apoi ca preot în 1980.[1] 

     
Harris a fost preot responsabil al bisericii Sf. Augustin din Hippo din Norristown, 

Pennsylvania, din 1980 până în 1984. Ea a servit, de asemenea, ca capelan la închisorile din 
comitatul Philadelphia și ca consilier al corporațiilor industriale pentru probleme de politică publică 
și preocupări sociale. A fost numită director executiv al Episcopal Church Publishing Company în 
1984 și editor al revistei The Witness. În 1988 a fost rector interimar al Bisericii Avocatului.[3] 

 
Alegerea ca episcop 
Harris a fost ales episcop sufragan al Eparhiei Episcopale din Massachusetts, la 24 septembrie 

1988, la o convenție specială a delegaților diecezani. Alegerea ei a fost controversată, în parte 
pentru că era divorțată și nu a participat la seminar.[4] Ea a fost, de asemenea, prima femeie care a 
fost aleasă în funcția de episcop nu numai în Biserica Episcopală, ci și în toată Comuniunea 
Anglicană. Unii membri ai bisericii au considerat că este nepotrivit să ridice o femeie la poziția de 
episcop, iar alții au fost îngrijorați că alegerea ei ar încorda relațiile cu comuniunea anglicană mai 
largă. Cu toate acestea, Harris a avut mulți susținători și alegerea ei a avut succes. 

   
Harris a fost sfințit la 11 februarie 1989. Opt mii de oameni au participat la slujba, care a avut 

loc la Centrul de Convenții Hynes din Boston, Massachusetts. Șaizeci de episcopi au participat la 
punerea mâinilor. Au fost 1.200 de demnitari și clerici în procesiunea de deschidere și patru coruri 
au participat la slujbă. Serviciul a fost televizat în direct și a durat trei ore.[4] 

   
Fiind prima femeie hirotonită ca episcop și ca afro-americană, a primit amenințări cu moartea 

și mesaje obscene.[2] Deși a fost îndemnată să poarte o vestă antiglonț la hirotonire, ea a refuzat.[5] 
Un contingent al poliției din Boston a fost repartizat la consacrarea ei. Comentariul ei a fost doar: 
„Nu iau asta într-un mod personal.”[2] 

   
Vorbind despre munca ei ca episcop, Harris a spus: „Cu siguranță nu vreau să fiu unul dintre 

băieți. Vreau să-mi ofer darurile deosebite de femeie de culoare... o sensibilitate și o conștientizare 
care provin din mai mult decât un trecand cunostinta cu opresiunea.”[2] 

   
Harris a slujit timp de 13 ani ca episcop în Dioceza Episcopală din Massachusetts, o mare 
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eparhie cu 98.000 de membri. Ea s-a pensionat în 2003 și a fost urmată de o altă femeie 
afro-americană, Gayle Elizabeth Harris. Apoi a slujit ca episcop asistent în Episcopul Episcopal de 
Washington până în 2007. A fost, de asemenea, președintele Episcopal Church Publishing Company, 
editorii revistei The Witness. 

   
Reacția la consacrarea ca episcop 
Episcopalii conservatori care s-au opus hirotoniei femeilor au înființat o denominație 

independentă, Sinodul Episcopal al Americii, ca reacție la alegerea lui Harris ca episcop 
sufragan.[6] 

   
Moartea și moștenirea 
În 2010, Harris a suferit un accident vascular cerebral în casa ei din Massachusetts. Ea părea 

să fi făcut o recuperare completă și a predicat la un serviciu de închinare ecumenic în Tabernacolul 
istoric din Oak Bluffs, Massachusetts, pe 5 septembrie 2010. Predica ei a fost intitulată „Nu este 
ușor să fii verde”. Harris a murit la un hospice din Lincoln, Massachusetts, pe 13 martie 2020, la 
vârsta de 89 de ani.[7] 

   
Barbara C. Harris Camp & Conference Center este un minister al Diocezei Episcopale din 

Massachusetts, situat în Greenfield, New Hampshire. Centrul este numit în onoarea lui Harris. Un 
grup operativ a fost convocat în 1997 pentru a explora potențialul centrului, iar recomandarea 
acestora de a continua dezvoltarea centrului a fost aprobată de consiliul diecezan în 1998. Din 1999 
până în 2002, dezvoltarea centrului a fost sub conducerea eparhială. personal. În plus, peste 200 de 
voluntari laici și clerici și-au împrumutat timpul, energia și expertiza proiectului, lucrând într-o 
varietate de roluri. A avut loc o amplă campanie de strângere de fonduri în vederea finanțării 
construcției și finanțării unei dotări de burse și a unei dotări de funcționare. Centrul și-a întâmpinat 
primii tabere de vară în iulie 2003. 

   
La trei luni după moartea ei, Harris a fost comemorată la sfințirea și instalarea lui Deon Kevin 

Johnson, al unsprezecelea episcop al Episcopiei Episcopale din Missouri, pe 13 iunie 2020. Colecția 
și lecturile pentru comemorarea ei au fost scrise și selectate de Johnson și Rev. Canonicul Sandye 
Wilson.[8] 

   
Biserica Episcopală a adăugat, pe bază de probă, respectarea consacrarii episcopului Barbara 

Clementine Harris la calendarul liturgic al bisericii pe 11 februarie pentru anii 2023-2024.33[9] 
 
 
 

Penny Jamieson 

 
 
Penelope Ann Bansall Jamieson DCNZM (născută Allen; născută la 21 iunie 1942) este un 

episcop anglican pensionar. Ea a fost al șaptelea episcop de Dunedin în Biserica Anglicană din 
Noua Zeelandă din 1989 până la pensionarea ei în 2004. Jamieson a fost a doua femeie din lume, 
după Barbara Harris,[1] care a deținut funcția de episcop în comuniunea anglicană și în primul care 
a fost ales episcop diecezan.[2][3] 

   
Tinereţe 
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Născută în Chalfont St Giles, Buckinghamshire, Anglia, în 1942, Jamieson a urmat liceul 
Wycombe și a studiat lingvistica la Universitatea din Edinburgh înainte de a se muta în Noua 
Zeelandă, țara de naștere a soțului ei. Ea a lucrat la Wellington Inner City Mission în timp ce își 
termina teza de doctorat la Universitatea Victoria. 

   
Slujire rânduită 
În 1982, a fost hirotonită diacon și apoi preot în 1983.[3][4] Ea a fost asistent curator al St 

James' Lower Hutt din 1982 până în 1985.[4] În 1985, a fost vicar al Karori West cu Mākara în 
Dioceza de Wellington.[5] 

   
În 1990 a fost aleasă în fruntea celei mai sudice dieceze a țării, Episcopia Dunedin. A fost 

sfințită episcop la 29 iunie 1990.[6] Ea a vorbit public despre dificultățile de a fi prima femeie 
episcop diecezan din lume.[7] De exemplu, la hirotonirea ei ca episcop nu au participat episcopul 
anglican de Aotearoa (Whakahuihui Vercoe) și episcopul catolic de Dunedin (Leonard Boyle).[5] 

   
La 15 martie 2004, ea și-a anunțat pensionarea.[8] La pensionare, după 14 ani ca episcop de 

Dunedin, Jamieson și-a exprimat regretul că nicio altă femeie nu a fost aleasă episcop în Noua 
Zeelandă.[2] 

   
Viata personala 
Ea este căsătorită cu Ian Jamieson.[9] 
   
În 2004, Jamieson a fost numit Companion Distins al Ordinului de Merit din Noua Zeelandă, 

pentru serviciile aduse comunității.[10] În 2009, după restaurarea onorurilor titulare de către 
guvernul Noua Zeelandă, ea a refuzat redesemnarea ca Dame Companion a Ordinului de Merit din 
Noua Zeelandă.34[11] 

 
 
 

April Ulring Larson 
 
 
 
April Ulring Larson (născut April Ulring; 22 aprilie 1950) este un episcop luteran pensionar 

american. În 1992, ea a devenit prima femeie care a fost aleasă ca episcop de către Biserica 
Evanghelică Luterană din America (ELCA).[1] 

   
Tinerete si educatie 
Născut April Ulring în Decorah, Iowa, pe 22 aprilie 1950, Larson a fost al doilea dintre cei 

cinci copii. După liceu, a studiat muzica la Luther College din orașul ei natal Decorah timp de doi 
ani, din 1968 până în 1970, înainte de a se transfera la Universitatea din Iowa în 1970. În 1972, a 
absolvit Universitatea din Iowa cu o diplomă în muzică vocală.[ 2] După absolvire, a predat muzică 
timp de doi ani la o școală romano-catolică din Cresco, Iowa. Muzica a avut și continuă să aibă un 
impact mare asupra vieții ei.[2] 

   
În ceea ce privește muzică, Larson a spus odată: 
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„Obișnuiam să mă sperie de moarte veșniciei. Mă trezeam în miezul nopții gândindu-mă la 
milioane și milioane de ani cu Dumnezeu. Cum va fi și ce vei face? Și pur și simplu m-aș simți 
într-un fel de sudoare. Și apoi mi-am dat seama că dacă Dumnezeu m-ar lăsa să cânt pentru toată 
eternitatea, aș putea face asta. Aș putea face asta."[3] 

   
Cu toate acestea, simțindu-se atrasă de slujire, Larson a început seminarul la Seminarul 

Teologic Wartburg din Dubuque, Iowa, în 1974 și a absolvit în 1977, fiind una dintre primele 10 
femei care a făcut acest lucru.[4] 

   
Larson a primit, de asemenea, diplome de doctor onorific în divinitate de la Wartburg 

Theological Seminary și Luther College.[4] 
   
Cariera timpurie 
Larson a fost hirotonit în Ministerul Cuvântului și Sacramentului în februarie 1978.[5] 
   
După hirotonire, Larson și-a petrecut următorii 12 ani slujind ca pastor de parohie în Iowa. În 

cei 12 ani, Larson a lucrat la trei biserici separate. Ea a slujit, de asemenea, în Echipa de tranziție 
din nord-estul Iowa, a devenit instructorul districtual al lectorilor congregaționali Search Bible 
Study și a fost membru al Grupului de lucru teologic din districtul Iowa care a autorizat Ghidurile 
de evanghelizare pentru congregații. În 1989, Larson a devenit asistent al episcopului în Sinodul din 
sud-estul Minnesota.[4] 

   
Alegerea ca episcop 
Larson a fost inițial reticent să candideze pentru episcop, deoarece nicio femeie nu a devenit 

încă una în ELCA. În timp ce slujea ca asistent al episcopului, Larson a respins cererile din partea 
diferitelor sinoade de a-și înscrie numele pe buletinul de vot. Ea a acceptat nominalizarea Sinodului 
La Crosse pentru că nu cunoștea mulți oameni din sinod și nu era inițial interesată să câștige și nici 
nu se aștepta să câștige.[2] 

   
Cu toate acestea, Larson a fost ales episcop al Sinodului din zona Lacrosse al ELCA pe 22 

iunie 1992, la vârsta de 42 de ani și a fost reales de două ori, în 1996 și 2002.[4] După ce a executat 
trei mandate, limita maximă permisă de ELCA, Larson a demisionat după 16 ani ca episcop La 
Crosse la 1 octombrie 2008.[2] 

   
Slujire ca episcop 
În calitate de episcop, Larson a supravegheat Sinodul din zona La Crosse, care a inclus 43.600 

de membri din 81 de congregații din 10 județe din vestul Wisconsin și sud-estul Minnesota.[6] 
Larson a participat la serviciu ca membru al Lutheran World Relief Board și al Luther College 
Board of Regents. Ea a fost membră a Comitetului executiv și președinte a Comitetului pentru 
ordinea de zi a Conferinței Episcopilor din ELCA, a servit între 1988 și 1993 ca membru al 
Grupului operativ ELCA pentru studiul ministerului și a petrecut doi ani ca președinte al Consiliul 
Bisericilor din Wisconsin.[4] 

   
În plus, Larson a contribuit prin activități artistice. Ea a scris capitole în cărțile 

Augsburg/Fortress și a fost scriitoare pentru Word & World. În 1996, ea a fost directorul coral al 
festivalului coral al Sinodului din zona La Crosse All Saints.[4] 

   
La alegerile la nivelul bisericii pentru episcopul prezidențial, Larson a fost pe locul doi și, în 

2001, a fost finalistă pentru episcopul prezidențial. Ea a fost predicator la instalarea episcopului H. 
George Anderson în 1995 și a slujit ca predicator de început la cinci seminarii ELCA. Mai mult, ea 
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a primit premiul Wittenberg de la Institutul Luther din Washington, D.C. și premiul pentru servicii 
distinse de la Universitatea Luterană din California.[4] 

 
Federația Luterană Mondială din Hong Kong 
În 1997, Larson a fost delegat la cea de-a 50-a aniversare a Federației Luterane Mondiale 

(LWF) din Hong Kong. În timp ce era acolo, ea a prezidat Euharistia care a simbolizat semnul celei 
de-a 50-a aniversări a LWF.[4] Aceasta a fost prima LWF la care aproape jumătate dintre delegații 
prezenți au fost femei. La conferință, aceștia au reafirmat angajamentul FLM față de hirotonirea 
femeilor, dar au recunoscut și faptul că unele dintre bisericile membre diferă în angajamentul lor 
față de acest scop.[7] 

   
La zece ani după adunarea LWF din Hong Kong, Larson a fost, de asemenea, delegat și 

prezentator la adunarea a 60 de ani de la Lund, Suedia.[8] 
   
Influența asupra femeilor în slujire 
ELCA, care este cea mai mare confesiune luterană din Statele Unite, a început pentru prima 

dată să hirotonească femei în 1970.[2][9][10] Când Larson a fost aleasă episcop, ea a devenit a doua 
femeie episcop luteran din lume și prima din America de Nord. În plus, Larson a fost primul care a 
fost ales de un sinod.[11] 

   
Alegerea lui Larson ca episcop a început un val de femei în slujire în întreaga ELCA[11], trei 

femei, inclusiv Larson, care au devenit candidate pentru a servi ca episcop președinte al ELCA în 
1995. Până în 2001, următoarele alegeri, acel număr a avut crescut la șapte. Tot în 2001, Margarita 
Martinez, o femeie de culoare, a devenit episcop pentru Sinodul din Caraibe. Numărul femeilor 
clerului din ELCA a crescut la 2.573 până în 2002, în același an în care Biserica Evanghelică 
Luterană din Canada (ELCIC) și-a ales prima femeie episcop odată cu alegerea lui Cynthia 
Halmarson.[11] 

   
Până în 2008, 7 din cei 65 de episcopi din ELCA erau femei și 10 până în 2017.[2][12] 
   
În 2013, ELCA și-a ales prima femeie episcop care prezidează prin alegerea lui Elizabeth 

Eaton.[13] 
   
Până în 2016, 35 la sută din cei 9.250 de clerici activi și hirotoniți din ELCA erau femei, ceea 

ce a crescut de la doar 20 la sută în 2000. În prezent, 50 la sută dintre studenții seminarului sunt 
femei.[14] 

   
Viata personala 
După ce a absolvit Universitatea din Iowa, Ulring s-a căsătorit cu Judd Larson, iar cei doi au 

participat împreună la Seminarul Teologic din Wartburg, iar mai târziu aveau să servească împreună 
ca co-pastori în Iowa pentru trei parohii. Au avut fiice gemene în 1978, ambele au devenit medici și 
fiecare are trei copii.[2][4] În 1984, Larson a născut un fiu, Ben. Ben a absolvit Colegiul Luther în 
2006 și a continuat la Seminarul Teologic din Wartburg, dar a murit în 2010, în timpul unei călătorii 
de misiune în Haiti, în timpul cutremurului din 2010. Împreună cu Larson în călătorie a fost soția lui 
(Renee) și vărul său (Jonathan), când clădirea în care stăteau s-a prăbușit, ucigându-l, dar nu și 
Renee sau Jonathan.35[15] 
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Maria Jepsen 
 
 
 
Maria Jepsen (născută la 19 ianuarie 1945, în Bad Segeberg) este fostul episcop de Hamburg 

în Biserica Evanghelică Luterană Elbiană de Nord. La 4 aprilie 1992, sinodul din Hamburg Ambit 
și-a ales episcopul, prima luterană care a devenit episcop din întreaga lume, iar de atunci a fost 
realesă pentru o a doua perioadă de zece ani. 

      
La 16 iulie 2010, ea a demisionat din cauza acuzațiilor că nu a acționat pe baza informațiilor 

despre un caz de abuz în domeniul ei al bisericii în 1999.36[1] 

 
 
 
Rosemarie Köhn 

 
 
 
Rosemarie Köhn (născută la 20 octombrie 1939 în Rathenow) este un fost episcop al Bisericii 

Norvegiei, care a ocupat această funcție în Dieceza de Hamar în perioada 20 mai 1993 până la 1 
noiembrie 2006. 

     
Köhn s-a născut dintr-un tată german și o mamă norvegiană și a emigrat în Norvegia în 

1946.[1] Ea a absolvit Universitatea din Oslo cu o diplomă în teologie (candidata theologiæ) în 
1966. Köhn a lucrat ca profesor asistent în Teologie Biblică la Universitatea din Oslo între 1976 și 
1989 și director al Seminarului Practic-Teologic din 1989 până în 1993. .[2] 

     
În 1993, a fost numită episcop al Episcopiei de Hamar, făcând-o prima femeie care a ocupat 

funcția de episcop în Biserica Norvegiei. Ea a demisionat din funcție la 1 noiembrie 2006 și a fost 
succedata de Solveig Fiske. În 2004, ca recunoaștere a muncii sale pentru biserică, a fost numită 
Comandant al Ordinului Regal Norvegian Sf. Olav de către regele Harald V.37 

 
 
 
 

Victoria Matthews 
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Victoria Matthews (născută în 1954) este un episcop anglican canadian. Din 2008 până în 
2018, ea a slujit ca episcop de Christchurch în Biserica Anglicană din Aotearoa, Noua Zeelandă și 
Polinezia. În 1994, ea a devenit prima femeie hirotonită episcop în Biserica Anglicană din Canada 
când a fost numită episcop cu sufragan al Diocezei din Toronto. Apoi a slujit ca episcop de 
Edmonton din 1997 până în 2007. 

   
Educaţie 
Matthews a fost educat la Bishop Strachan School din Toronto și a absolvit cu o diplomă de 

licență în arte cu onoare de la Trinity College, Universitatea din Toronto, în 1976. Ea a primit bursa 
de teologie nord-americană din 1976 până în 1979 și a absolvit un master. de divinitate la Yale 
Divinity School și Berkeley Divinity School. Ea deține, de asemenea, o diplomă de master în 
teologie de la Trinity College, Toronto, pe care a absolvit-o în 1987.[2] Ea a primit un doctorat 
onorific de la Yale Divinity School în 2017.[3] 

   
Slujire rânduită 
Matthews susține o ortodoxie generoasă (care solicită o ortodoxie radicală, centrată pe Hristos, 

exprimată ca credință și practică misionare) și se află în aripa anglo-catolică a bisericii.[4] 
   
Matthews a devenit diacon în 1979 și a fost hirotonită preoție în 1980. A slujit ca educatoare 

și preot paroh până la 12 februarie 1994, când a fost hirotonită episcopat. Mathews a început să 
prezide Comisia Teologică a Primatelor în 1996[5] și a fost reales în 2004. Ea a condus, de 
asemenea, Grupul Operativ pentru Supravegherea Episcopală Alternativă.[2] 

   
slujirea episcopală 
Din 1994 până în 1997 a fost episcop sufragan (asistent) de Toronto, pentru zona Credit 

Valley.[5] Ea a devenit prima femeie care a fost episcop în Biserica Anglicană din Canada.[6] 
   
A fost aleasă episcop de Edmonton în 1997 și a deținut această funcție până la demisia ei în 

2007.[5] 
   
Ea a fost episcop în reședință la Wycliffe College, Toronto, din ianuarie până în aprilie 

2008.[5] În februarie 2008, a fost aleasă Episcop de Christchurch în Biserica Anglicană din 
Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia[4] și a fost înscăunată la 30 august 2008.[7][8] 

   
În timpul ei ca episcop de Christchurch, au avut loc peste 12.000 de cutremure și replici în 

oraș și în zona înconjurătoare. Dieceza a avut 220 de clădiri grav avariate sau distruse, inclusiv 
emblematica Catedrală ChristChurch, care este esențială pentru istoria orașului și provinciei. 
Recunoscând perioada de timp înainte ca o nouă catedrală în Piața Catedralei să fie construită, a fost 
ridicată Catedrala de tranziție, cunoscută și sub numele de „Catedrala de carton”.[7] 

   
În martie 2018, ea și-a anunțat demisia din funcția de episcop diecezan începând cu 1 mai 

2018.[9] Ea a fost nominalizată drept unul dintre candidații pentru alegerea episcopului coadjutor de 
Toronto. Alegerile au avut loc la 9 iunie 2018.[10] Ea a pierdut alegerile în fața foarte reverendul 
Andrew Asbil.38[11] 
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Lise-Lotte Rebel 
 
 
 
Lise-Lotte Rebel (născută la 23 ianuarie 1951) este episcop al Bisericii Danemarcei. Între 

1995 și 2021, ea a slujit ca episcop al Episcopiei de Helsingør în Biserica Evanghelică Luterană din 
Danemarca. A fost prima femeie care a devenit episcop în Biserica Danemarcei. 

   
Biografie 
Rebel a studiat teologia la Universitatea din Copenhaga în 1978. Apoi a fost numită pastor al 

Bisericii Utterslev între 1978 și 1980. În 1980 a fost transferată la Biserica Islev până în 1987, când 
a fost numită pastor al Catedralei Helsingør. Ea a rămas în această funcție până la alegerea ei ca 
episcop al aceleiași eparhii în 1995. 

   
Lise-Lotte Rebel a primit Ordinul Dannebrog în 1996 și în 2001 a devenit Cavaler al 

Ordinului Dannebrog. La 1 ianuarie 2014 a devenit Comandantul Ordinului. S-a pensionat în 
2021.39 

 
 
 
 
 

Sofie Petersen 

 
 
 
Sofie Petersen (născută în 1955) este un episcop luteran groenlandez. 
     
S-a născut la 23 noiembrie 1955 în Maniitsoq, Groenlanda, Regatul Danemarcei. A studiat 

teologia și a absolvit Universitatea din Copenhaga în 1986. La 28 mai 1995, la vârsta de 39 de ani, 
Petersen a fost hirotonit Episcop al Groenlandei în Biserica Evanghelică Luterană din Danemarca.[1] 
A fost hirotonită la Biserica Hans Egede, catedrala Groenlandei, în prezența reginei Margrethe a 
II-a.[2] Ea este al doilea episcop inuit și a doua femeie care a devenit episcop în biserica luterană 
daneză.[3] 

      
Petersen este un avocat deschis al justiției climatice.[4] S-a pensionat în decembrie 2020.40 
 
 
 
 
 

Christina Odenberg 
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Christina Odenberg (născută la 26 martie 1940) este episcopul pensionar al Episcopiei de 

Lund din Suedia între 1997 și 2007. 
    
Biografie 
Christina Odenberg este fiica lui Ingemar Odenberg și a lui Kerstin, născută Moberg. 

Odenberg a fost o perioadă activă politic în Partidul Moderat, iar fratele ei Mikael Odenberg a fost 
ministrul Apărării al Suediei în perioada 2006-2007. A fost hirotonită la Stockholm la 17 decembrie 
1967. A slujit ca preot în județul Östergötland mai întâi ca asistent vicar în Östra Ryd, apoi ca vicar 
în Österåker-Östra Ryd. 1990 a devenit denatar în Roslags contract. Când episcopul de atunci al 
Episcopiei de Lund, K. G. Hammar a fost numit arhiepiscop de Uppsala, Odenberg a fost numit 
succesor al său la 5 iunie 1997 și a fost hirotonit episcop la 5 octombrie în același an. Aceasta a 
făcut-o prima femeie care a devenit episcop din istoria Bisericii Suediei. 

    
Pe 27 decembrie 2001, ea a provocat multă atenție și din unele cercuri indignare atunci când 

într-o predică numită „darul iubirii” a binecuvântat parteneriatul dintre Anna Karin Hammar și 
Ninna Edgardh Beckman. Ea a fost chiar acuzată de unele grupuri că și-a încălcat angajamentele 
preoțești, binecuvântând ceva pe care ei au pretins că este un păcat. 

     
Odenberg este protectorul spiritual al secției suedeze a Ordinului Sfântului Lazăr 
    
În ianuarie 2007 a primit H. M. Medalia Regelui de mărimea a 12-a în panglica Serafim. 
      
Christina Odenberg sa pensionat pe 31 martie 2007 și a fost succedata de Antje Jackelén.41[1] 
 
 
 
 
 

Kay Ward 

 
 
 
Kay Lynaugh Ward (născut în 1942) este un episcop american de Moravia. Ward a fost prima 

femeie numită episcop în Biserica Moraviei. 
    
Carieră 
Ward a fost instruit ca educator înainte de hirotonirea ei ca slujitor în 1979. De-a lungul 

carierei ei a slujit ca pastor pentru numeroase congregații, uneori cu soțul ei Aden. Ea a lucrat, de 
asemenea, ca director de educație continuă la Seminarul Teologic din Moravia. Ea slujea în acest rol 
când a fost aleasă episcop de către Provincia de Nord a Bisericii Morave în 1998. 

     
Ea a devenit astfel prima femeie episcop din Unitatea Moraviei.[1] Ward, care și-a primit 
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diploma de licență de la Claremont School of Theology, a scris o serie de cărți, inclusiv un studiu 
biblic.42[2][3] 

 
 
 
 

Margot Käßmann 

 
 
 
Margot Käßmann (germană: [ˈmaʁɡɔt ˈkɛːsman]; născută la 3 iunie 1958) este o teolog 

luterană, care a fost Landesbischöfin (episcop) al Bisericii Evanghelico-Luterane din Hanovra din 
Germania. La 28 octombrie 2009, a fost aleasă să conducă Biserica Evanghelică din Germania, o 
federație a organismelor bisericești protestante din Germania.[nota 1] Ea a demisionat din ambele 
birouri la 24 februarie 2010, în urma unui incident de conducere în stare de ebrietate.[1][] 2][3] 
După ce a servit ca „Ambasador al Reformei” pentru cea de-a 500-a aniversare a Reformei, ea s-a 
pensionat în 2018. 

    
Biografie 
Käßmann s-a născut Margot Schulze în Marburg. Și-a promovat studiile la Elisabethschule 

Marburg în 1977 și a studiat teologia protestantă la universitățile din Tübingen, Edinburgh, 
Göttingen și Marburg. În timpul studiilor, ea a participat, printre altele, la săpături arheologice în 
1978, de câteva săptămâni, în Akko, Israel. În 1983 a devenit „Vikarin” (germană pentru un pastor 
în faza de pregătire practică a educației sale) la Wolfhagen, lângă Kassel. Ea a urmat și școala 
Hotchkiss cu o bursă de la ASSIST. 

    
Ea a participat în calitate de delegată de tineret la adunarea plenară din 1983 a Consiliului 

Mondial al Bisericilor (WCC) din Vancouver, unde a devenit cel mai tânăr membru al comitetului 
central. Între 1991 și 1998, a fost membră a comitetului executiv al WCC. 

     
După hirotonirea sa ministerială în 1985, ea a devenit pastor al satului 

Frielendorf-Spieskappel din Schwalm-Eder-Kreis, împreună cu soțul ei, de care a divorțat în 2007. 
     
Käßmann și-a câștigat Ph.D. sub Konrad Raiser, la Universitatea Ruhr Bochum, cu o teză pe 

tema „Sărăcia și bogăția ca anchetă asupra unității Bisericii”. În 1990, a fost repartizată în serviciul 
de voluntariat al Bisericii Evanghelice, iar din 1992 până în 1994 a fost director de studii la 
Academia Evanghelică din Hofgeismar. Între 1994 și 1999, a fost secretar general al Deutscher 
Evangelischer Kirchentag (Congresul Bisericii Protestante Germane). În 1999, a fost aleasă episcop 
al Bisericii Evanghelice Luterane din Hanovra; a fost prima femeie care a ocupat această funcție. În 
2006 a suferit o operație de cancer la sân. 

      
În 2002, ea a demisionat din Comitetul Central al CMB, după ce rezultatele unei comisii 

speciale privind participarea bisericilor ortodoxe la CMB au recomandat să se renunțe la termenul 
„cult ecumenic” și să existe linii directoare mult mai clare cu privire la ceea ce a fost numit „comun 
interconfesional”. rugăciune”.[4] În prezent este membră a comitetului central al Conferinței 
Bisericilor Europene. 
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Margot Käßmann face parte în prezent în Consiliul de consiliere al Fundației Germane pentru 

Populația Mondială. În plus, a fost implicată în calitate de ambasador la Cupa Mondială FIFA 2006 
pentru persoanele cu handicap mintal, desfășurată în Germania. 

 
Käßmann este vocală în obiecțiile ei la adresa extremei drepte politice. Ea a argumentat 

pentru interzicerea Partidului Național Democrat din Germania, susținând că biserica nu ar trebui 
să-și „facă ochii” așa cum a făcut-o în 1933. Ea a întrebat: „Cum le putem spune tinerilor că nu ar 
trebui să susțină acest partid dacă este permis oficial?" 

   
În ianuarie 2009, Käßmann și-a exprimat opinia că ar putea fi mai bine să dărâmați bisericile 

anterioare și nefolosite decât să le permiteți să fie folosite în scopuri care le-ar putea deteriora 
imaginea. Ca exemple de astfel de scopuri, ea a menționat conversia în restaurante, discoteci sau 
moschei. Cu toate acestea, ea a considerat pozitivă o reatribuire la o sinagogă. După protestele 
musulmanilor, ea și-a calificat ușor declarația, spunând: „Dacă o congregație creștină este convinsă 
că utilizarea ca moschee se poate întâmpla în cea mai profundă pace, sunt de acord, dar în acest 
moment nu văd această posibilitate.”[5] 

   
În mai 2010, Käßmann a fost un vorbitor principal la cel de-al 2-lea Congres Ecumenic 

Kirchentag (Biserica Evanghelică Luterană Germană și Biserica Romano-Catolică) din München, 
Bavaria, unde a condus și rugăciunea de noapte la Marienplatz în seara finală a evenimentului.[6] A 
predat la Universitatea Emory din august – decembrie 2010.[7] Începând cu 1 ianuarie 2011, a fost 
profesor invitat la Universitatea Ruhr Bochum, unde și-a obținut doctoratul în 1989.[8] 

   
Käßmann a susținut, de-a lungul anilor, Fundația Freya von Moltke în multe feluri. În 2011, 

ea a ținut un discurs pentru celebrarea a 100 de ani de naștere a lui Freya von Moltke la Köln.[9] 
   
Ea este o pacifistă și crede că nu pot exista războaie drepte.[10] 
   
Familie 
Käßmann are patru fiice. Ea a fost primul episcop german care a solicitat divorțul, în 2007, iar 

la 6 august 2007, a fost comunicat senatului bisericii că divorțul ei este valabil din punct de vedere 
juridic[11]. Senatul bisericii și conducerea Bisericii din Hanovra l-au susținut pe Käßmann și au 
susținut continuarea ei în funcția episcopală, la fel ca și liderul unui centru conservator.[12] 

   
Președinte al Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania 
Ea a fost membră a Consiliului Bisericii Evanghelice din Germania, iar la 28 octombrie 2009, 

a fost aleasă președinte a Consiliului, prima femeie în această funcție. Ea a primit 132 din cele 142 
de voturi exprimate și a spus că dorește ca biserica să fie mai contemporană și speră să atragă mai 
mulți oameni la ea.[13] 

   
Alegerea ei a provocat reacții negative din partea conducerii Bisericii Ortodoxe Ruse, care a 

declarat că este gata să-și suspende dialogul cu luteranii germani din cauza vederilor netradiționale 
ale lui Käßmann și a statutului ei neobișnuit de episcop protestantă.[14] 

   
Pe 20 februarie 2010, Käßmann a fost oprit pentru că a condus printr-un semafor roșu pe 

străzile din Hanovra. S-a stabilit printr-un test de sânge că nivelul ei de alcool în sânge era de 1,54 
per mil. (Limita legală este de 0,3 per mil în Germania.) Licența ei a fost imediat confiscă. Ea s-ar 
putea confrunta cu pierderea permisului de conducere pentru un an și să plătească o amendă de o 
lună de salariu.[15] În ciuda faptului că a primit un vot de încredere din partea consiliului Bisericii 
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Evanghelice din Germania, ea a demisionat din funcția de lider al Bisericii Evanghelice și ca 
episcop la 24 februarie 2010.[16][17] 

   
Un atac la adresa AfD de dreapta în cursul unui atelier biblic în timpul Convenției Bisericii 

Evanghelice din 2017 în care ea a afirmat că politica AfD „în totalitate germană” era implicit 
„nazistă” a provocat comentarii și controverse pe scară largă. Cuvintele ei. [18] "Keine Frage mehr, 
jetzt ist es klar. Frauen sollen Kinder bekommen, wenn sie ,biodeutsch' sind. Das ist eine neue 
rechte Definition von einheimisch gemäß dem sogenannten kleinen Arierparagrafen der 
Nationalsozialisten der Nationalsozialisten: de z. weiß man, woher der braune Wind wirklich weht.” 
„Fără întrebare, este clar. Femeile ar trebui să aibă copii când sunt „biogermane”. Aceasta este o 
nouă poziție dreaptă a „indigenilor”, în conformitate cu așa-numitele paragrafe ariene ale 
național-socialiștilor: doi părinți germani, patru bunici germani. Puteți vedea de acolo de unde bate 
vântul maro.” 

 
Onoruri 
2001: Käßmann a primit premiul pentru predicare (Predigtpreis) pentru realizările exemplare 

în domeniul proclamării Evangheliei. 
2002: A primit un doctorat onorific de la Facultatea de Pedagogie a Universității din Hanovra. 
Opinii publicate ale bisericii evanghelice 
   
Margot Käßmann în profil 
Käßmann promovează un accent mai mare pe creștinism în biserica protestantă, în comparație 

cu deceniile trecute; de exemplu, este îngrijorată de faptul că lecțiile pentru candidații la confirmare 
se concentrează mai mult pe culte și droguri decât pe Biblie. Ea pledează pentru un profil spiritual 
mai clar în instituțiile conduse de biserică, de exemplu, mai multe povești biblice fiind spuse în 
grădinițele protestante, mai degrabă decât cântări doar cântece seculare. În opinia ei, copiii și adulții 
ar trebui să se roage mai mult, iar bisericile ar trebui să arate ca niște biserici și nu ca centre 
comunitare fără obligații. 

   
De asemenea, ea critică o serie de poziții ale Bisericii Romano-Catolice. De exemplu, ea nu 

este de acord cu unele dintre învățăturile romano-catolice despre homosexualitate, contracepție 
artificială, acțiuni pentru reducerea răspândirii SIDA, hirotonirea femeilor și celibatul.[19] 

   
Lucrări publicate 
Die eucharistische Vision (Viziunea euharistică). Gütersloh 1992, ISBN 3-579-02071-4 
cu Rüdiger Runge (ed.): Kirche in Bewegung. 50 Jahre Deutscher Evangelischer Kirchentag. 

(Biserica în flux: cincizeci de ani ale Deutscher Evangelischer Kirchentag) Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 1999 

Gewalt überwinden. Eine Dekade des Ökumenischen Rates der Kirchen. (Depășirea violenței: 
Un deceniu al CMB) Hanovra 2000, ISBN 3-7859-0803-2 

Erziehen als Herausforderung (Provocarea creșterii copiilor) Freiburg 2002, ISBN 
978-3-451-05197-5 

Auf gutem Grund. Standpunkte und Predigten (Pe un teren bun: puncte de vedere și omilii) 
Hanovra 2002, ISBN 978-3-7859-0877-8 

Kirche in gesellschaftlichen Konflikten. Kirchenleitende Predigten (Biserica în conflict social: 
Omilii pentru conducătorii bisericii) Stuttgart 2003, ISBN 978-3-17-017901-1 

Was können wir hoffen – was können wir tun? Antworten und Orientierung. (Ce putem spera 
– ce putem face? Răspunsuri și sfaturi) Freiburg 2003, ISBN 978-3-451-05385-6 

Ökumene am Scheideweg. (Creștinismul ecumenic la schismă) Hanovra 2003, ISBN 
978-3-7859-0878-5 
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Wenn das Leben voller Fragen ist. Briefe der Zuwendung (Când viața este plină de întrebări: 
scrisori de devotament) Freiburg 2004, ISBN 978-3-451-05460-0 

Gut zu leben. Gedanken für jeden Tag. (Este bine să fii în viață: rugăciuni de mulțumire 
pentru fiecare zi) Freiburg 2004, ISBN 978-3-451-05552-2 

In der Welt habt ihr Angst... (Îți este frică în lume...) Mit Beiträgen von Angelika Beer, 
Dorothea Bobzin, Horst Hirschler, Wolfgang Schäuble u. A. Hanovra 2004, ISBN 
978-3-7859-0905-8 

Wurzeln, die uns Flügel schenken (Rădăcini, care ne dau aripi) Gütersloh 2005, ISBN 
978-3-579-06908-1 

cu Wolfgang Huber și Manfred Kock: Wenn eure Kinder morgen fragen. Zur Zukunft der 
evangelischen Kirche. Im Gespräch. (Dacă copiii tăi întreabă mâine: despre viitorul bisericii 
evanghelice – în interviu) Freiburg 2005, ISBN 978-3-451-28600-1 

Wie ist es so im Himmel? Kinderfragen fordern uns heraus. (Cum e în Rai? Întrebările 
copiilor ne provoacă) Freiburg 2006, ISBN 978-3-451-29035-0 

(ed.): Ökumene bewegt. Die Kirchen auf dem Weg zueinander. (Ecumenismul în mișcare: 
bisericile care se mișcă împreună) Stuttgart 2006, ISBN 978-3-7831-2530-6 

Mehr als fromme Wünsche. A fost mich bewegt. (Mai mult decât urări evlavioase: ce mă 
mișcă) Freiburg 2007, ISBN 978-3-451-05852-3 

Gesät ist die Hoffnung. 14 Begegnungen auf dem Kreuzweg Jesu. (S-a semănat speranța: 
Paisprezece întâlniri pe calea crucii a lui Isus) Freiburg 2007, ISBN 978-3-451-29356-6 

Matthias Micheel (Hrsg.): Ein Engel möge dich begleiten.(Un înger ar dori să vă însoțească) 
Texte von Hermann Multhaupt, Anselm Grün, Margot Käßmann, Norbert Blüm u. A. Leipzig 2007, 
ISBN 978-3-7462-2310-0 (ediție nouă) 

Mit Herzen, Mund und Händen. Spiritualität im Alltag leben. Gütersloh 2007, ISBN 
978-3-579-06442-0; Traducere în engleză: Cu inimi, mâini și voci: spiritualitate pentru viața de zi 
cu zi. Geneva 2007, ISBN 978-2-8254-1522-1 

Mit Leib und Seele auf dem Weg. Handbuch des Pilgerns in der hannoverschen Landeskirche. 
Hanovra 2007, ISBN 978-3-7859-0946-143 

 
 
 
 

Vashti Murphy McKenzie 

 
 
 
Vashti Murphy McKenzie (născut la 28 mai 1947) este un episcop pensionar al Bisericii 

Episcopale Metodiste Africane și autor a șase cărți. În 2000, McKenzie a devenit prima femeie 
aleasă ca episcop în istoria denominației.[1][2][3][4] Mai târziu a slujit ca președinte al Consiliului 
Episcopilor, devenind prima femeie care a slujit ca șef titular al Bisericii AME.[5] 

   
Tinerete si educatie 
Vashti s-a născut pe 28 mai 1947, în Baltimore, Maryland. Ea este fiica lui Samuel Edward 

Smith și Ida Murphy Smith Peters.[6] A fost numită după bunica ei maternă, Vashti Turley 
Murphy,[7] care a fost una dintre cele 22 de femei care au fondat Delta Sigma Theta Sorority în 
1913, în timp ce era studentă la Universitatea Howard.[8] 

                                                 
43 https:// en.wikipedia.org/wiki/Margot_Käßmann, accesat 25.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Bunicul matern al lui McKenzie, Carl J. Murphy, a fost editorul și redactorul șef al Baltimore 

Afro-American, un ziar de culoare deschisă de tatăl său, John H. Murphy, Sr.[9] Ziarul era o 
întreprindere de familie, iar cele cinci fiice ale lui Murphy erau implicate ca editori, editori, 
jurnalişti şi membri ai consiliului de administraţie. McKenzie a început să scrie pentru publicare de 
la o vârstă fragedă; ea își amintește că prima ei oportunitate de jurnalism a fost să scrie necrolog la 
vârsta de 16 ani.[10] 

   
McKenzie a urmat liceul la Eastern High School, un liceu public exclusiv feminin din 

Baltimore City. Ea a fost unul dintre cei șase elevi de culoare din școală,[6] care fuseseră 
desegregate în urma deciziei Brown vs. Board of Education în 1954. McKenzie a absolvit Eastern 
High în 1965.[6] 

   
După absolvirea liceului, McKenzie a studiat la Blair School of Journalism pentru o vară, 

înainte de a se înscrie la Morgan State University, unde a studiat istoria. În anul junior, a părăsit 
școala pentru a se căsători cu Stan McKenzie, care juca pentru Baltimore Bullets în NBA. Cei doi 
s-au mutat în Arizona când Stan McKenzie a fost schimbat la Phoenix Suns. Mai târziu, familia 
McKenzie s-a mutat înapoi la Baltimore. Vashti McKenzie sa întors la școală și a obținut o licență 
în arte în jurnalism la Universitatea din Maryland.[11] 

   
Carieră 
După ce și-a absolvit diploma, McKenzie a urmat jurnalismul ca o carieră. A lucrat la WYCB 

Radio și a fost gazda unei emisiuni R&B. Ulterior, ea a fost promovată în funcția de manager de 
stație, care era o funcție pe care puține femei o ocupau la acea vreme. Ea a continuat să difuzeze 
câțiva ani. Ea a scris, de asemenea, o rubrică pentru afro-american, intitulată „The McKenzie 
Report.”[6] 

   
Cu toate acestea, ea a simțit o chemare către minister și a început studiile la Școala de 

Divinitate a Universității Howard, unde a obținut un Master în Divinitate. A fost hirotonită ca 
diacon itinerant în 1981 și hirotonită ca slujitor cu drepturi depline în 1984. Mai târziu a terminat un 
doctorat în slujire la Seminarul Teologic Unit din Ohio. 

   
Prima pastorie a lui McKenzie a fost la biserica Oak Street AME din Baltimore. În 2010, ea a 

devenit prima femeie care a slujit ca pastor la Biserica Payne Memorial AME din Baltimore, 
Maryland.[12] În cei zece ani în care a slujit în acest rol, ea a ajutat la creșterea bisericii și, de 
asemenea, la extinderea slujirii acesteia în comunitate.[11] În 1996, ea a rostit rugăciunea de 
încheiere în prima noapte a Convenției Naționale Democrate.[11] În 1998, Ebony l-a numit pe 
McKenzie drept unul dintre cei „15 cei mai mari predicatori de femei de culoare” din SUA.[13] Ea 
s-a clasat pe primul loc la scrutin, împreună cu Pr. Prathia Hall și Pr. Carolyn Knight. 

 
În 2000, McKenzie a luat decizia de a candida la alegerile pentru funcția de episcop în 

confesiunea ei. Ca candidat pentru prima dată, McKenzie a trebuit să explice conducătorilor și 
membrilor bisericii de ce era calificată să fie prima femeie episcop. Într-un interviu pentru un articol 
Christian Post din 2019, ea a remarcat că candidatura pentru episcop însemna „a ajuta oamenii să 
arunce o privire asupra istoricului tău ministerial în păstorirea ta. Tipurile de lucruri pe care le-ai 
făcut”, a explicat ea. „A fi capabil să transmit acel mesaj, să le arăt oamenilor că nu sunt doar eu să 
fiu femeie, că am avut experiențe, că sunt calificat și să aruncăm o privire la modul în care 
Dumnezeu a binecuvântat slujirea noastră ca o indicație a ceea ce putem face în viitor.”[14] 

   
La alegeri au fost 42 de candidați pentru episcop, dintre care doi femei. Pe lângă McKenzie, 
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reverend Carolyn Tyler Guidry, prima femeie care a servit ca președinte în AME, a candidat și 
pentru alegeri. (Guidry a fost ales ulterior episcop în 2004.) McKenzie a primit al doilea cel mai 
mare număr de voturi când Consiliul General al Bisericii AME a votat în iulie la convenția națională 
de la Cincinnati. În discursul ei de acceptare, ea este citată spunând: „Din favoarea lui Dumnezeu, 
tavanul cu vitralii a fost străpuns și rupt.”[11] Ea a fost consacrată ca al 117-lea episcop în Biserica 
AME și a devenit prima femeie care să fie ridicat la episcopat.[12][15] 

   
În primul ei post de episcop, ea a fost numită în districtul 18, care are supravegherea 

bisericilor AME din Africa, în principal în Botswana, Lesotho, Mozambic și Swaziland.[16] Mai 
târziu, ea a servit ca prelat președinte al AME din al treisprezecelea district, care acoperă Tennessee 
și Kentucky. În timp ce ocupa acest rol, ea a fost invitată de președintele Barack Obama să se 
alăture Consiliului consultativ al președintelui inaugural al Parteneriatelor bazate pe credință și 
vecinătate de la Casa Albă.[17] În 2012, ea s-a mutat în al zecelea district episcopal din Texas, unde 
încă prezidează.[18][19] 

   
În 2005, ea a devenit șef titular al Bisericii AME, făcând din nou istorie, de data aceasta ca 

prima femeie care a condus confesiunea.[20] Ea a fost episcopul gazdă al Conferinței Generale 
AME din 2016.[21] 

   
Ea a scris mai multe cărți despre leadership pentru femei în slujire, inclusiv Not Without A 

Struggle și Strength in the Struggle.[22] Ea este, de asemenea, capelan național al Delta Sigma 
Theta Sorority, Incorporated. 

   
În 2014, ea a fost listată ca una dintre cele 50 de „Femei puternice religioase din întreaga 

lume” de către Huffington Post.[23] 
   
Viata personala 
Vashti Murphy McKenzie și soțul ei au trei copii: Jon-Mikael McKenzie, Vashti-Jasmine 

Saint-Jean și Joi-Marie McKenzie Lewis. Ea mai are trei nepoți și un nepot. 
   
Lucrări 
Nu fără luptă: Dezvoltarea leadership-ului pentru femeile afro-americane în minister (1996) 

ISBN 978-0829810769 
Puterea în luptă: dezvoltarea leadershipului pentru femei (2001) ISBN 978-0829812121 
Schimbarea gospodinelor: Rachel și Jacob și Leah (2007) ISBN 978-0829817737 
Călătorie către fântână: douăsprezece lecții despre transformarea personală (2010) ISBN 

978-0940955776 
Not Without a Struggle: Development Leadership for African American Women in Ministry 

(ediție revizuită și actualizată 2011) ISBN 978-0829818871 
Cea mare problemă de a face pași mici pentru a te apropia de Dumnezeu (2017) ISBN 

978-1455596560 
   
Ca editor: 
   
Acele surori pot predica!: 22 de perle de înțelepciune, virtute și speranță. (2013) ISBN 

978-082981984744 
 
 

                                                 
44 https:// en.wikipedia.org/wiki/Vashti_Murphy_McKenzie, accesat 26.10.2022. Licență:  
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Martha Jayne Keys 

 
 
 
Martha Jayne Keys (1892-1975) a fost un pastor creștin american. Ea a fost prima femeie care 

a fost hirotonită în Biserica Episcopală Metodistă Africană și a fost președinte al filialei conferinței 
West Kentucky timp de cinci ani. Ea a fost, de asemenea, autoarea unei drame gospel din 1933, 
Mângâietorul. 

   
Tinerete si educatie 
Keys sa născut în Mayfield, Kentucky, din Thomas J. și Lizzie A. Keys.[1] În anii 1910, ea a 

absolvit Seminarul Teologic Payne.[2] Ea și-a câștigat doctoratul în divinitate de la aceeași 
universitate în 1930.[1] Pe 12 aprilie 1933, ea a deținut drepturi de autor pentru drama cu un singur 
act, The Comforter, [D 22176], sub numele Evanghelist Dr. Martha Jayne Keys Marshall.[3] 

   
Carieră 
Campanie pentru hirotonirea femeilor 
Keys a făcut campanie și a introdus la Conferința Generală AME un proiect de lege pentru 

hirotonirea femeilor ca bătrâni itineranți în 1935 (și/sau 1936) și din nou în 1940.[1][4] La 
Conferința Generală AME din 1936, unde a fost delegată, ea a câștigat sprijinul cohortelor ei, 
slujitorilor proeminenți, a președintelui din Cleveland, Ohio și a societăților misionare de femei 
AME pentru a-și îndeplini obiectivele proiectului de lege. Deși inițial a fost respins, ea a promis că 
va continua să reintroducă și să facă campanie pentru proiectul de lege până când acesta va fi 
adoptat.[4] În cele din urmă, în 1960, AME a eliminat ulterior toate restricțiile impuse avansării 
femeilor în roluri de conducere.[5] 

   
Roluri de conducere a Bisericii 
Până în 1947, ea fusese pastor a cinci biserici.[1] În 1951, după ce a fost hirotonită, Keys a 

devenit pastor al Misiunii Evanghelice de Salvare la 2113 W. Walnut în Louisville, Kentucky.45[6] 
 
 
 
 
 

Jarena Lee 

 
 
 
Jarena Lee (11 februarie 1783 – 3 februarie 1864[1]) a fost prima femeie predicator din 

Biserica Episcopală Metodistă Africană (AME).[2] Născut într-o familie neagră liberă, în New 
Jersey, Lee i-a cerut fondatorului bisericii AME, Richard Allen, să fie predicator. Deși Allen a 
refuzat inițial, după ce a auzit-o predicând în 1819, Allen a aprobat slujirea ei de predicare.[3][4] 
Lider în mișcarea Wesleyan-Holiness, Lee a predicat doctrina întregii sfințiri ca pastor itinerant în 
amvonurile confesiunii episcopale metodiste africane.[3][5] În 1836, Lee a devenit prima femeie 

                                                 
45 https:// en.wikipedia.org/wiki/Martha_Jayne_Keys, accesat 26.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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afro-americană care și-a publicat autobiografia.[6] 
   
Tinereţe 
Jarena Lee s-a născut pe 11 februarie 1783, în Cape May, New Jersey, conform detaliilor pe 

care le-a publicat mai târziu în viață într-o autobiografie.[7][8] Ea povestește că s-a născut într-o 
familie neagră liberă, dar de la vârsta de 7 ani a început să lucreze ca servitoare cu locuință într-o 
familie albă. Nu se cunosc prea multe detalii despre familia ei sau despre viața ei timpurie.[7] În 
adolescență, s-a mutat din New Jersey în Philadelphia, Pennsylvania, unde a continuat în serviciul 
casnic.[9] 

   
Lee și-a amintit mai târziu că nu a primit instrucțiuni religioase în copilărie. Când a fost mai 

mare, însă, a fost introdusă în învățăturile creștine în timpul trezirilor religioase și s-a simțit o 
„păcătosă nenorocită”. Ea povestește că s-a luptat cu gândurile de sinucidere și a fanteziat să se 
înece în cel puțin de mai multe ori. Prin rugăciune, ea s-a simțit în cele din urmă îndreptățită și a 
fost botezată. După trei luni de rugăciune constantă, ea a simțit că a fost pe deplin sfințită de Duhul 
Sfânt.[10] 

   
Chemați să predicați 
Curând a început să audă voci care îi spuneau: „Du-te, propovăduiește Evanghelia! 

Propovăduiește Evanghelia; îți voi pune cuvinte în gura”. Lee i-a spus apoi lui Richard Allen că 
Dumnezeu i-a vorbit și i-a poruncit să predice, dar Allen a spus că nu există nicio prevedere pentru 
femeile predicatoare în Biserica Metodistă. Acest lucru nu a împiedicat-o pe Lee să-și continue 
apelul. "Dacă omul poate predica, pentru că Mântuitorul a murit pentru el, de ce nu femeia, văzând 
că a murit și pentru ea? Nu este el un Mântuitor întreg, în loc de jumătate de unul?" Allen încă a 
refuzat, dar opt ani mai târziu, în timpul unei slujbe de duminică la Betelul Mamei, predicatorul 
părea să-și piardă spiritul. Lee a făcut un pas și a început să predice, mulțimea a fost foarte intrigata 
de ceea ce avea de spus.[11] Credința religioasă, în special în protecția divină a lui Dumnezeu, a 
devenit o sursă de auto-împuternicire pentru Lee.[12] Ca respingere la întrebările despre o slujire 
feminină, ea a răspuns: „Nu a predicat Maria mai întâi pe Mântuitorul înviat?”.[4] Ideea că 
afro-americanii și femeile ar putea predica a fost un element al celei de-a Doua Mari Treziri, care a 
atins apogeul când Lee și-a început lucrarea misionară.[13] 

   
Lee a lăsat în urmă o relatare a experienței sale religioase. Publicarea autobiografiei ei a făcut 

din Lee prima femeie afro-americană care a publicat o autobiografie în Statele Unite.[9] În ciuda 
binecuvântării lui Richard Allen, Lee a continuat să se confrunte cu ostilitatea față de slujirea ei, 
deoarece era neagră și femeie. Ea a devenit ministru ambulant, călătorind mii de mile pe jos. Numai 
într-un an, ea „a călătorit două mii trei sute douăzeci și cinci de mile și a ținut o sută șaptezeci și opt 
de predici”.[3] 

   
Convertirea unui necredincios 
În Religious Experience and Journal of Mrs. Jarena Lee există o poveste pe care o spune 

despre un tânăr care ar ridiculiza-o pentru ceea ce a predicat, pentru că nu credea în Dumnezeu sau 
religie. Era o persoană de culoare care participa în mod regulat la întâlnirile ei. Pe măsură ce trecea 
timpul s-a îmbolnăvit. Sora tânărului, care făcea parte din societate, l-a chemat pe Lee să nu-l ajute 
să-și revină, ci în speranța că Domnul va intra în mintea lui. Când Lee a fost în vizită, l-a văzut pe 
tânăr într-o stare foarte scăzută. L-a întrebat dacă vrea să se roage pentru el și el a răspuns că da. 
Deși nu și-a revenit niciodată, tânărul a continuat să ceară ca ea să fie lângă patul lui să se roage 
pentru el.[14] 

 
Căsătorie 
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Lee a venit în Philadelphia în adolescență și a fost schimbată când a auzit o predică pasională 
susținută de Richard Allen. S-a căsătorit cu Joseph Lee în 1811, la șapte ani după ce s-a alăturat 
mamei Betel din Philadelphia. Joseph Lee a fost pastor al unei Societăți de la Snow Hill. Snow Hill 
era la șase mile de Philadelphia. Lee s-a mutat la Snow Hill cu soțul ei, dar nu era sigură pentru că 
nu cunoștea pe nimeni acolo în afară de soțul ei. Ea a descoperit la Snow Hill că nu a găsit aceeași 
apropiere pe care o avea în Philadelphia.[15] În timpul căsătoriei lor, soțul ei nu a vrut ca ea să 
predice, așa că s-a simțit forțată să-și pună în așteptare nevoile spirituale pentru căsnicie. Se spune 
că ea nu a fost pe deplin dedicată nevoilor ei spirituale a dus la îmbolnăvirea lui Lee și un sentiment 
de nemulțumire. Joseph Lee a murit la șase ani de la căsnicia lor. Curând după aceea, Lee a fost pe 
deplin dedicată preocupărilor religioase, dar sănătatea ei bolnavă nu și-a revenit niciodată.[16] 

   
Moştenire 
Lee este recunoscută ca fiind prima femeie care a predicat în Biserica Episcopală Metodistă 

Africană (AME).[17] Povestea ei de viață exemplifica concentrarea mișcării religioase americane 
din secolul al XIX-lea pe sfințenia personală și sfințirea. Ea a fost comparată cu femei influente 
afro-americane din timpul ei, cum ar fi Maria W. Stewart și Sojourner Truth.[18] În deceniile după 
ce Jarena Lee a devenit predicator, alte femei, cum ar fi Juliann Jane Tillman, au câștigat 
proeminență ca evangheliști în cadrul Bisericii AME.[19] 

   
O mare parte din ceea ce se știe despre viața lui Lee provine din memoria ei autobiografică, 

The Life and Religious Experience of Jarena Lee și versiunea sa extinsă, Religious Experience și 
Journal of Mrs. Jarena Lee.[20] Cercetările ample de arhivă efectuate de Dr. Frederick Knight au 
dezvăluit că Jarena Lee a murit fără bani în Philadelphia cândva la începutul anului 1864.[1] 

   
Jarena Lee este, de asemenea, în prezent subiectul unui proiect de cercetare la Harvard 

Divinity School intitulat „The Resurrection of Jarena Lee”. În acest proiect, Nyasha Junior, 
cercetător biblic feminist este implicat.46[21] 

 
 
 
 

Juliann Jane Tillman 

 
 
Juliann Jane Tillman a fost un predicator american în Biserica Episcopală Metodistă Africană. 

Ea este cunoscută pentru portretul ei litografic tipărit în 1844 în Philadelphia, care se află la 
Biblioteca Congresului,[1] și este adesea menționată de istorici care discută despre femeile 
predicatoare din secolul al XIX-lea.[2] 

   
Portret 
Portretul este etichetat „Mrs. Juliann Jane Tillman, Preacher of the A.M.E. Church”,[3] și a 

fost gravat de Alfred Hoffy și tipărit de Peter S. Duval în Philadelphia.[4] În portret, Tillman se uită 
direct la privitor și face gesturi, îndemnându-l pe privitor „să se pregătească pentru a doua venire a 
lui Hristos, așa cum este profețit [sic] în Cartea Apocalipsei.”[5][6] Tiparul în sine a fost reprodus 
de multe ori. pentru a ajuta Biserica AME să ajungă la o congregație mai largă,[2][6] și este un 
indicator al popularității lui Tillman.[2] 
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Viata personala 
   
Articol de Juliann Jane Tillman, găsit într-o Biblie de familie din Dayton, Ohio[2] 
Se știu foarte puține despre Tillman însăși.[1][7] Tillman a fost citată într-un ziar religios din 

1837 că ea și-a depășit propriile îndoieli – precum și opoziția clerului și a laicilor – după vizite 
repetate ale unui înger care ținea un sul care spunea: „Tu am ales să-mi propovăduiesc Evanghelia 
fără întârziere. ”[8] Ea nu a fost niciodată hirotonită oficial.[2] 

   
Context istoric 
Articolul principal: Biserica Episcopală Metodistă Africană 
În deceniile după ce Jarena Lee a devenit prima femeie predicator din Biserica AME, alte 

femei evangheliste, cum ar fi Juliann Jane Tillman, au ajuns în poziții de influență.[5] Deși inițial au 
fost priviți în biserică cu ambivalență, Lee, Tillman, Julia Foote, Rachel Evans și alții au câștigat 
slujitorii AME precum episcopul Richard Allen și episcopul William Paul Quinn prin abilitățile lor 
oratorice.[9][7] Unii clerici au primit femei în bisericile lor ca predicatori itineranți și chiar au strâns 
bani pentru a-și plăti cheltuielile de călătorie.[9] Femeile predicatoare au jucat un rol major în 
creșterea numărului de membri ai bisericii înainte de războiul civil.[10] 

   
În timp ce Biserica AME a permis femeilor să evanghelice și să predea,[1] nu li s-a permis să 

devină lideri bisericești timp de peste un secol.[3] Istoricul Aston Gonzalez a sugerat că portretul lui 
Tillman arată cum ea „și-a creat și păstrat conducerea religioasă în anii 1840, când figurile 
masculine AME și-au denunțat cu voce tare pretențiile de a predica.”[11] Cu toate acestea, istoricul 
Curtis D. Johnson susține că în Nord. , o dorință comună între bărbații și femeile afro-americane 
„de a întări comunitatea de culoare și de a distruge sclavia” a însemnat că a existat mai puțină 
opoziție față de femeile evanghelice negre precum Lee, Foote și Tillman să intre în sfera publică în 
comparație cu omologii lor albi.[ 10] 

   
Moştenire 
Fiind una dintre puținele femei din timpul ei angajată ca predicator,[12] Juliann Jane Tillman 

a ajutat la deschiderea drumului pentru generațiile ulterioare de femei afro-americane pentru a 
construi relații de colaborare între bisericile creștine și organizațiile comunitare.[13] 

   
Portretul lui Tillman a fost prezentat în mai multe expoziții ale Bibliotecii Congresului, 

inclusiv „The African American Odyssey: A Quest for Full Citizenship”[1] și „Religion and the 
Founding of the American Republic”.[14] Portretul ei a fost, de asemenea, prezentat într-o expoziție 
itinerană a Smithsonianului numită „Climbing Jacob's Ladder: The Rise of Black Churches in 
Eastern American Cities, 1740-1877”.[15] În 2007, portretul lui Juliann Jane Tillman a fost 
prezentat în calendarul anual „Women Who Dare” al Bibliotecii Congresului.47[16] 

 
 
 
 
 

Julia A. J. Foote 

 
 
Julia A. J. Foote (născută la 21 mai 1823 în Schenectady, New York; noiembrie 1901) a fost 

                                                 
47 https:// en.wikipedia.org/wiki/Juliann_Jane_Tillman, accesat 26.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 



65 

hirotonită ca prima femeie diacon în Biserica Episcopală Metodistă Africană din Sion și a doua 
hirotonită ca prezbiter.[1] Ea a fost un lider în mișcarea Wesleyan-Holiness, propovăduind doctrina 
întregii sfințiri în amvonurile conexiunii African Methodist Episcopal Sion.[2] 

   
Biografie 
Julia A. J. Foote s-a născut din părinți care erau ambii foști sclavi. Familia ei s-a mutat în 

Albany în 1836. La vârsta de șaisprezece ani, s-a căsătorit cu George Foote. Ea a predicat ca slujitor 
itinerant și evanghelist al Sfinției timp de peste cincizeci de ani. Viața ei este povestită în 
autobiografia ei, A Brand Plucked from the Fire: An Autobiographical Sketch. În cele din urmă, a 
fost hirotonită ca prima femeie diacon din Biserica Episcopală Metodistă Africană din Sion și a 
doua hirotonită ca prezbiter. Cea mai mare parte a vieții ei s-a confruntat cu discriminare și greutăți 
din cauza sexului, rasei și spiritualității sale. Ea a găsit ieșiri creative pentru chemarea ei spirituală 
și, în cele din urmă, a fost bine primită atât de comunitățile negre, cât și de cele albe. Liderii 
Bisericii precum episcopul Alexander Walters, Cicero R. Harris și William Davenport au scris 
despre influența ei asupra mișcării Sfințenie[3], asupra dezvoltării lor spirituale și asupra familiilor 
lor, deoarece ea era o evanghelistă, mentor și prieten foarte iubit. 

   
Foote a murit în noiembrie 1901. Ea locuia cu familia episcopului Walters când a murit. Ea a 

fost înmormântată pe terenul familiei episcopului Walters în cimitirul Cypress Hills din Brooklyn, 
pe Jamaica Avenue, deși nu există nicio piatră de mormânt. Ea a fost, după cum a scris episcopul 
Walters, o „femeie evanghelistă renumită”.[4] 

   
Tinereţe 
Julia A.J. Foote, fiica foștilor sclavi, s-a născut în Schenectady, New York, în 1823. La vârsta 

de zece ani, Foote a fost trimisă să lucreze pentru o familie de fermă și timp de puțin mai puțin de 
doi ani a trăit și a lucrat pentru familia Prime ca servitor de casă.[5] Sub angajarea lor, Foote a 
primit o educație, în ciuda faptului că a trebuit să părăsească familia Prime.[6] La doisprezece ani, a 
trebuit să plece pentru a-și putea urmări frații în timp ce mama ei era plecată la serviciu.[6] 
Experiența lui Foote cu familia Prime este remarcată ca fiind în mare parte pozitivă, cu toate acestea, 
a existat o schimbare de atitudine când doamna Prime a acuzat-o pe Foote că a furat mâncare și a 
biciuit-o ca pedeapsă. Acest lucru a contribuit, de asemenea, la plecarea lui Foote înapoi la familia 
ei.[5] La scurt timp după plecarea ei din familia Prime, Foote și familia ei s-au mutat la Albany, 
New York.[6] Aici Foote a experimentat pentru prima dată un interes crescut și o pasiune pentru 
religie, deoarece familia ei a participat la biserica episcopală metodistă africană la sosire.[6] 

   
Familie 
Ambii părinți ai lui Foote erau sclavi, cu toate acestea, tatăl ei nu s-a născut în sclavie. Tatăl 

lui Foote s-a născut liber și apoi a fost furat în copilărie și vândut ca sclav. Mama ei sa născut în 
sclavie în statul New York.[7] Mama lui Foote a suferit tratament de la un stăpân crud și apoi a fost 
vândută de la stăpân la stăpân până când a ajuns cu un stăpân care a tratat-o mai puțin crud. Tatăl lui 
Foote a întâmpinat dificultăți cu expunerea constantă la intemperii în timpul petrecut în sclavie.[7] 
În cele din urmă, tatăl lui Foote și-a cumpărat pe sine, mama lui Foote și primul lor născut.[7] Foote 
s-a născut o femeie de culoare liberă, dar părinții ei i-au spus adesea lui Foote despre vremurile 
petrecute în sclavie. Amintirea poveștilor spuse de părinții lui Foote l-a afectat în mare măsură pe 
Foote și s-a adăugat la luptele ei cu bolile mintale.[5] 

   
Căsătorie 
În jurul anului 1841, Foote s-a căsătorit cu George Foote, care lucra în Chelsea.[6][8] Ei au 

petrecut o perioadă semnificativă de timp separati, deoarece slujba lui George ca marinar îi cerea să 
călătorească dus și înapoi de la Chelsea la Boston, unde el și Foote s-au mutat în 1841.[6] Timpul în 
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afară de soțul ei i-a oferit lui Foote spațiul pentru a-și explora pasiunea pentru religie și a căutat să 
predice la biserica locală AME Zion de care aparținea.[6] George nu a susținut dorința ei de a 
predica, deoarece nu era obișnuit ca femeile să fie predicatori.[6][8] Cu toate acestea, protestele 
soțului ei nu au împiedicat-o să urmărească ceea ce credea că este chemarea lui Dumnezeu pentru 
ea să predice.[6] La sfârșitul anilor 1840, George a murit și Foote a ajuns să călătorească și să 
predice prin Statele Unite.[6] 

 
Advocacy 
Prin autobiografia și predicile sale, Foote a aruncat lumină asupra discriminării cu care se 

confruntă afro-americanii în Statele Unite și, de asemenea, asupra prejudecăților împotriva femeilor 
care există. Ea și-a folosit vocea și impactul religios pentru a răspândi mesaje de anvergură despre 
aceste probleme majore ale societății. Ea a simțit că dacă femeile citesc, aud și înțeleg puterea 
Evangheliei, vor fi libere de prejudecăți și discriminare și a căutat activ ca femeile să poată predica 
în biserici.[6] În timpul călătoriilor ei în care a predicat prin Statele Unite, a adus și alte femei, 
inclusiv sora Ann M. Johnson, cu care a predicat și cu care a călătorit timp de aproximativ șapte 
ani.[6][8] Foote a vorbit, de asemenea, mult despre problemele cu care se confruntă afro-americanii 
în societate și a discutat despre spiritualitatea lor și a susținut că oamenii ar trebui să se străduiască 
să atingă sfințenia.[6][8] În autobiografia ei, ea subliniază impactul sclaviei asupra familiilor 
afro-americane, dificultățile financiare cu care se confruntă afro-americanii și relele linșajului.[6] 

   
Biserica AME Sion 
Foote și-a început călătoria spirituală în timpul copilăriei, în timp ce trăia ca o slugă prin 

contract. După ce au părăsit familia Prime, Foote și părinții ei s-au mutat în Albany, unde s-au 
alăturat Bisericii Metodiste Africane.[5] George, soțul lui Foote, a petrecut timp departe de casă, 
ceea ce i-a dat lui Foote posibilitatea de a-și petrece timpul citind și învățându-i pe cei „săraci și 
părăsiți” despre Isus.[7] Foote a experimentat mai multe întâlniri spirituale de-a lungul vieții. Acest 
lucru i-a promovat dorința de a fi implicată în biserică. Cu toate acestea, ea a fost excomunicată din 
Biserica Metodistă Africană pentru că nu putea fi o femeie slujitoare.[5] Părerile ei religioase au 
creat un conflict între ea și mama ei și soțul ei. După moartea lui George Foote, Julia Foote a 
continuat să fie predicator evanghelic ambulant pentru Biserica A.M.E Sion. Ea a fost legată de 
Biserica A.M.E din Ohio, statele din mijlocul Atlanticului și sudul Noii Anglie.[5] 

   
Autobiografie 
Autobiografia lui Foote se intitulează A Brand Plucked from the Fire: An Autobiographical 

Sketch. În totalul de treizeci de capitole,[7] Foote descrie evenimentele copilăriei, adolescenței și 
maturității sale. Autobiografia ei pune mare accent pe angajamentul ei față de religie. În capitolul 
VII, „Conversia mea”, ea descrie modul în care a fost convertită la vârsta de cincisprezece ani, 
subliniind diferitele emoții pe care le-a experimentat în acest moment crucial din viața ei.[7] Mai 
târziu, ea își descrie dorința intensă de a afla mai multe și descrie cum a citit Biblia de fiecare dată 
când a putut.[7] Foote discută, de asemenea, despre căsătoria ei cu George și despre cronologia 
relației lor.[7] Două exemple în care este evidențiat angajamentul ei față de religie sunt în capitolele 
intitulate „Chemarea mea de a predica Evanghelia” și „În nou vizitele cerești”.[7] Capitolul intitulat 
„Femeile în Evanghelie” este deosebit de semnificativ prin faptul că Foote subliniază luptele pe care 
le-a înfruntat ca femeie în Biserică.48[7] 

 
 
 

                                                 
48 https:// en.wikipedia.org/wiki/Julia_A._J._Foote, accesat 26.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Zilpha Elaw 

 
 
Zilpha Elaw (c. 1790 – 1873)[1] a fost un predicator și autobiograf spiritual afro-american. Ea 

a fost citată drept „una dintre primele femei de culoare deschise din Statele Unite.”[2] Mitzi Smith 
sugerează că Elaw și alte femei negre ale vremii au folosit textele biblice pauline pentru a-și 
dezvolta propria „politică a originilor”.[3] ] 

   
Biografie 
Elaw sa născut în Pennsylvania, o femeie liberă.[4] Crescută în Philadelphia, de o familie 

neagră și profund religioasă, după moartea mamei sale în 1802, a fost trimisă să locuiască cu o 
familie de quakeri, Pierson și Rebecca Mitchell; tatăl ei a murit doar doi ani mai târziu.[5] După ce 
a văzut o viziune a lui Isus,[2] s-a alăturat unei societăți metodiste în 1808, căsătorindu-se cu Joseph 
Elaw și mutându-se la Burlington, New Jersey, în 1811.[6] Cuplul a avut o fiică, Rebecca,[7] în 
1812.[8] În 1817, Elaw a participat la o tabără de renaștere timp de o săptămână și, după ce a căzut 
în transă, a ținut primul discurs public.[2] Ea s-a îmbolnăvit în 1819 și, în timp ce a rămas bolnavă 
timp de doi ani, a experimentat o vizită îngerească.[4] După moartea lui Joseph din consum în 1823, 
Elaw a deschis o școală pentru copiii afro-americani în Burlington, dar crezând tot mai mult că a 
fost chemată ca slujitoare, a plecat în 1825 și a plecat într-o misiune de predicare printre sclavi din 
Maryland și Virginia.[ 8] Ea a devenit un predicator ambulant, purtând mesajul ei și al Domnului 
ei.[9] În perioada 1827-1840, ea a slujit ca predicator itinerant în Statele Unite[4] și se știa că se afla 
în Nantucket în 1832.[7] 

   
Elaw s-a mutat în Anglia, predicând în vara anului 1840. Recensământul din 1841 pentru 

Anglia arată că Elaw locuiește în Addingham, Yorkshire, își afirmă ocupația ca predicator itinerant 
și că este din părți străine. Înregistrările arată că o Zilpha Elaw s-a căsătorit cu Ralph Bressey Shum 
la Biserica St Mary Stratford, Bow, Tower Hamlets, East London, Anglia, la 9 decembrie 1850. 
Înregistrarea o arată pe Zilpha Elaw ca văduvă, tatăl ei ca Sancho Pancost și profesia lui de 
măcelar. . Recensământul din 1861 din Anglia arată că o Zilpha Shum locuiește în Turner Street, 
Tower Hamlets și locul ei de naștere ca America. Recensământul din 1871 pentru Anglia arată că o 
Zilpha Shum locuiește în Turner Street și s-a născut în Pennsylvania Bretton, SUA. Ea a locuit 
acolo și a predicat cel puțin în anii 1860,[1] scriind Memoriile vieții, experiența religioasă și 
călătoriile ministeriale. și Munca doamnei Zilpha Elaw, o femeie americană de culoare în 1846.[8] 
Potrivit memoriilor ei, ea a ținut peste 1.000 de predici în Marea Britanie în acești ani, dar deseori 
s-a confruntat cu ostilitate și critici grele din partea clerului britanic victorian, care credea că este 
nepotrivit ca o femeie să predice.[2] Nu este clar dacă s-a întors în SUA înainte de moarte.[4] 
Registrele Londra, Anglia, City of London și Tower Hamlets Cemetery Registers, 1841-1966 arată 
pe Zilpha Shum ca fiind îngropată în Tower Hamlets Cemetery Park la 25 august 1873, după ce a 
murit la vârsta de 80 de ani pe Turner Street. Este înmormântată în mormântul numărul E718.49 

 
 
 
 

Sarah E. Gorham 

                                                 
49 https:// en.wikipedia.org/wiki/Zilpha_Elaw, accesat 26.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Sarah E. Gorham (1832–1894) a fost prima femeie trimisă ca misionară din Biserica 

Episcopală Metodistă Africană.[1] Viața ei nu este documentată până în 1880, când a vizitat 
membrii familiei care s-au mutat în Liberia, probabil prin intermediul Societății Americane de 
Colonizare. Pe când era acolo, a devenit interesată de oamenii din zonă și de programele 
misionarilor. Ea a fost descrisă drept „misionar, lideri bisericești, asistent social”. După această 
vizită, ea s-a întors în Statele Unite și a fost implicată la Biserica Episcopală Metodistă Africană de 
pe strada Charles. În 1888, la vârsta de 56 de ani, a mers la misiunea Magbelle din Sierra Leone (la 
aproximativ 75 de mile de Freetown), ca prima femeie misionară străină a AME. La Magbele a 
înființat Școala de misiune Sarah Gorham, care a oferit atât pregătire religioasă, cât și industrială. În 
iulie 1894, a fost țintă la pat cu malarie și a murit luna următoare. A fost înmormântată în cimitirul 
Kissy Road din Freetown, Sierra Leone.50[1] 

 
 
 
 

Amanda Smith 

 
 
 
Amanda Berry Smith (23 ianuarie 1837 – 24 februarie 1915)[1] a fost un predicator metodist 

și o fostă sclavă care a finanțat Orfelinatul și Căminul Industrial Amanda Smith pentru copii de 
culoare abandonați și săraci din afara Chicago. Ea a fost un lider în mișcarea Wesleyan-Holiness, 
predicând doctrina întregii sfințiri în cadrul adunărilor de tabără metodistă din întreaga lume.[2] Ea 
a fost numită „chipul lui Dumnezeu sculptat în abanos”. Predicatorul internațional Reverendul Dr. A. 
Louise Bonaparte este stră-strănepoata ei.[necesită citare] 

   
Tinereţe 
Smith s-a născut din sclavi în Long Green, Maryland, un oraș mic din comitatul Baltimore. 

Tatăl ei a fost Samuel Berry, iar mama ei a fost Mariam Matthews. Ea a fost cea mai mare dintre cei 
treisprezece frați.[1][3] Tatăl ei era un bărbat de încredere, iar văduva stăpânului său avea suficientă 
încredere în el pentru a-l pune la conducerea fermei ei. După ce îndatoririle sale pentru ziua 
respectivă au fost îndeplinite, domnului Berry i sa permis să iasă și să câștige bani în plus pentru el 
și familia sa. Multe nopți rămânea fără să doarmă pentru că era ocupat să facă mături și covorașe 
pentru piața din Baltimore pentru a câștiga bani în plus. Era devotat scopului libertății. După ce și-a 
cumpărat mai întâi libertatea, și-a pus misiunea de a cumpăra pe a familiei sale.[4] După ce 
libertatea familiei sale a fost asigurată, familia Smith s-a stabilit în Pennsylvania.[3] 

   
Copilărie 
Crescând, Smith a avut avantajul de a învăța să citească și să scrie. „Tatăl ei a făcut o practică 

obișnuită duminică dimineața să citească familiei sale din Biblie. Mama ei a ajutat-o să învețe cititul 
înainte de a avea opt ani și a fost trimisă la școală.” Spre deosebire de mulți alți copii și adulți sclavi, 
Smith a avut privilegiul de a învăța la o vârstă fragedă. Ea și fratele ei mai mic au urmat școala la 
vârsta de opt ani. Școala ținea doar sesiuni de vară și după șase săptămâni de frecventare, școala a 
fost nevoită să se închidă. Cinci ani mai târziu, la vârsta de 13 ani, li se oferise o altă opțiune de a 
                                                 
50 https:// en.wikipedia.org/wiki/Sarah_E._Gorham, accesat 26.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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merge la școală. Cu toate acestea, școala se afla la cinci mile de casa lor și ar fi învățați doar dacă ar 
fi fost timp după ce profesorii le-au dat lecția copiilor albi. Frații Smith au simțit că nu merită să 
călătorească în frig pentru a primi lecții numai dacă timpul este permis. După două săptămâni de 
mers la școală, ei au abandonat școala și au fost predați acasă de părinții lor și uneori au învățat 
singuri. [5] Având doar trei luni și jumătate de școală formală, Amanda a plecat să lucreze lângă 
York, Pennsylvania, ca slujitoare a unei văduve cu cinci copii. Pe când era acolo, ea a participat la o 
slujbă de trezire la Biserica Episcopală Metodistă. 

   
Viața de adult 
Smith a lucrat ca bucătar și ca spălătorie pentru a se îngriji de ea și de fiica ei după ce soțul ei 

a fost ucis în războiul civil american. Când Smith avea treizeci și doi de ani, își pierduse doi soți și 
patru dintre cei cinci copii ai săi. Participarea la adunările de tabără religioasă și la treziri a ajutat-o 
pe Smith să treacă peste durerea ei și să evite depresia. Ea s-a cufundat în Biserica Episcopală 
Metodistă Africană (AME) și s-a întâlnit cu Phoebe Palmer, un predicator metodist care a condus 
mișcarea Wesleyan-Holiness.[2][3] În 1868, Amanda Smith a mărturisit că a experimentat întreaga 
sfințire.[2] 

   
În 1867, a fost organizată Asociația Națională a Adunării de Tabără pentru Promovarea 

Sfințeniei și Smith a început să predice doctrina întregii sfințiri la adunările de tabără.[2] 
Rugăciunea a devenit un mod de viață pentru ea, deoarece a avut încredere în Dumnezeu pentru 
pantofi, bani pentru a cumpăra libertatea surorii ei și hrană pentru familia ei. Ea a devenit cunoscută 
pentru vocea ei frumoasă și pentru învățătura inspirată și, prin urmare, i s-au deschis oportunități de 
evanghelizare în Sud și Vest. Femeile afro-americane din secolul al XIX-lea au luat foarte în serios 
felul în care se îmbrăcau, la fel și altele. Fiind predicator și călătorind la fel de mult ca și Amanda, 
și-a gândit cu atenție rochia. Oriunde mergea, purta o bonetă simplă și un înveliș maro sau negru 
Quaker și își purta propria geamantană. Aparițiile femeilor în secolul al XIX-lea au fost descrise ca 
„[în special] pline de semnificații volatile, deoarece linia dintre aparent excesiv de sexuală sau 
apariția îmbrăcată în mod prezumtiv deasupra postului său era una bună.” Femeile afro-americane 
s-au luptat să primească respectul pe care îl meritau, chiar dacă s-au îmbrăcat în rolul unei doamne. 
Acest lucru s-a datorat „Stereotipurilor în umbră crescute în sclavia Izabelelor dezordonate și a 
mamelor evlavioase…” Dacă femeile afro-americane libere s-ar îmbrăca în afara clasei lor, s-ar fi 
făcut judecăți împotriva lor.[6] 

   
În 1878, Smith a aranjat ca fiica ei, Mazie, să studieze în Anglia. Cei doi au călătorit peste 

ocean și au rămas doi ani în Anglia.[3] La finalul călătoriei, căpitanul a invitat-o să țină o slujbă 
religioasă la bord și a fost atât de modestă încât ceilalți pasageri au răspândit vestea despre ea. 

 
Apoi a călătorit și a slujit în India, unde a stat optsprezece luni.[3] Smith a petrecut apoi opt 

ani în Africa, lucrând cu bisericile și evanghelizând. Ea a călătorit în Liberia și Africa de Vest. De 
asemenea, Smith și-a extins familia adoptând doi băieți africani.[3] În timp ce se afla în Africa, a 
suferit de atacuri repetate de „febra africană”, dar a persistat în munca ei. Ca o puternică 
susținătoare a Mișcării pentru temperanță atât în Africa, cât și în Statele Unite, ea a fost invitată de 
renumitul avocat al temperanței, reverendul Theodore Ledyard Cuyler, să predice la Biserica 
Presbiteriană Lafayette Avenue din Brooklyn, New York, pe atunci cea mai mare biserică din 
denumirea sa, la întoarcerea ei în America. Pastorul metodist Phineas Bresee a invitat-o pe Amanda 
Smith să conducă serviciile de închinare la Biserica Episcopală Metodistă Asbury în mai 1891.[2] 

   
Fond Smith a fost strâns pentru Orfelinatul Amanda Smith și Căminul Industrial pentru Copii 

Abandonați și Săraci. Era o instituție pentru copiii săraci și de culoare fără prieteni. Situat în Harvey, 
o comunitate suburbană la sud de Chicago, orfelinatul a fost deschis pe 28 iunie 1899.[3] Instituția a 
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oferit un cămin pentru copii pentru a deveni autonomi. Fondurile au fost trimise de Ladies Negro's 
Friend Society din Birmingham, Marea Britanie.[7] Smith a călătorit în multe state pentru a ajuta la 
strângerea de bani pentru a-și sprijini munca. „Sprijinul pentru această instituție depindea de 
cooperarea interrasială pentru strângerea de fonduri și de un consiliu consultativ. Pentru a strânge 
fonduri pentru costurile inițiale, Smith a apelat la cooperare interrasială metodistă în toată țara.” 
[Citare necesară] Ea a fost dedicată și a depus multă energie pentru casă. Cu toate acestea, ea a 
întâlnit curând un conflict cu orfelinatul din cauza multor probleme, cum ar fi cele financiare, un 
incendiu care a distrus clădirea, conflictul dintre Smith și personal, plângerile vecinilor și inspecțiile 
eșuate ale anchetatorilor casei de orfani. La doi ani după moartea lui Smith, un alt incendiu a 
izbucnit în casă, ucigând două fete. Clădirea a fost închisă definitiv.[8] 

   
Mai târziu viață și moarte 
În primii ani ai secolului al XX-lea, Smith a continuat să viziteze diferite națiuni și și-a 

câștigat reputația ca „chipul lui Dumnezeu sculptat în abanos”. S-a retras la Sebring, Florida în 
1912, din cauza stării de sănătate. 

   
Autobiografia ei a fost publicată în 1893, intitulată An Autobiography, The Story of the Lord's 

Dealing with Mrs. Amanda Smith, the Colored Evangelist Containing an Account of Life Work of 
Faith, and Her Travels in America, Anglia, Irlanda, Scoția, India, și Africa, ca un misionar 
independent.[3] 

   
A murit în 1915, la vârsta de 78 de ani.51 
 
 
 
 

Brigitte Boehme 
 
 
Brigitte Boehme (născută la 21 iunie 1940) este un avocat german și administrator al bisericii. 

Ea a fost președintele Kirchenausschuss (comitetul bisericesc) al Bremische Evangelische Kirche 
(Biserica protestantă din Bremen) din 2001 până în 2013.[2] 

     
Viaţă 
Născută în Oldenburg, Boehme a studiat dreptul la Marburg între 1959 și 1965, luând primul 

Staatsexamen în 1966, al doilea în 1970. A lucrat ca judecător la Amtsgericht din Bremen până în 
1988, apoi ca judecător la Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, Oberlandesgericht, până la 
pensionarea ei în 2005.[2] 

        
Ea a crescut fără contact cu religia, dar a decis să se boteze în 1982.[2] În calitate de 

președinte, ea a condus ședințele sinodului Bisericii Protestante din Bremen. Ea a fost instruită din 
2004 până în 2006 pentru a fi predicator laic. Ea a slujit în această funcție în parohia ei, Sf. Ansgarii 
[de]. 

       
Boehme a jucat un rol esențial în organizarea Kirchentag-ului german (literalmente: Ziua 

Bisericii, Adunarea Bisericii Evanghelice Germane) din 2009 [de] la Bremen și organizarea 
acestuia.[3] Motto-ul celui de-al 32-lea Kirchentag a fost "Mensch, wo bist du?" (Omule, unde ești?) 
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A fost prima dată când un motto biblic a fost o întrebare. Boehme și-a exprimat speranța că „noua 
provocare” („neue Herausforderung”) de organizare a evenimentului, cu sprijinul bisericilor vecine 
și al forțelor politice și sociale din Bremen („mit Unterstützung der Nachbarkirchen sowie der 
politischen und gesellschaftlichen Kräfte in unserem Zwei- Städte-Staat"), ar avea ca rezultat o 
victorie de impulsuri și experiențe, contacte și întâlniri ("Zugewinn an Impulsen und Erfahrungen, 
an Kontakten und Begegnungen").[3] Ea a fost distinsă cu Bremer Stadtmusikantenpreis din 2009 la 
categoria Bürgerschaftliches Engagement (logodna unui cetățean), alături de Victor von Bülow la 
categoria Media.[4] Din 2009 până în 2014, Boehme a fost membru al sinodului EKD (Biserica 
Protestantă din Germania). Ea a fost candidată la funcția cea mai înaltă a sinodului, Präses, în 2013, 
a primit cel mai mare număr de voturi, dar nu și majoritatea necesară.[2]52 

 
 
 
 
 

Bärbel Wartenberg-Potter 

 
 
 
Bärbel Wartenberg-Potter (cunoscut și ca Bärbel von Wartenberg-Potter) (născut în 1943) este 

un teolog german. După ce a slujit ca director în cadrul programelor pentru femei și copii la 
Consiliul Mondial al Bisericilor, a predat teologie în Jamaica și a slujit o pastorie în Stuttgart, 
Wartenberg-Potter a devenit președintele Consiliului Bisericilor Creștine din Germania [de]. În 
2001, a început un mandat de șapte ani ca a treia femeie care slujește ca episcop al unei Biserici 
Luterane din Germania. 

       
Biografie 
Bärbel Wartenberg s-a născut la 16 septembrie 1943 în Pirmasens, Palatinatul renan, 

Germania.[1] În 1963, ea și-a început studiile universitare absolvind în 1968 cu un master în limbi 
și literatură germană și o diplomă de predare.[2] Wartenberg și-a promovat examenul teologic 
pentru Biserica Evanghelică Luterană din Württemberg. Între 1970 și 1972, ea a participat la munca 
de misiune și dezvoltare cu Asociația Evanghelico-Catolică.[2] Experiența în care ambii ei copii au 
murit tineri (7 luni și 2 ani) din cauza unei boli autoimune a făcut-o să campanie inițiativa „Kind im 
Krankenhaus” (adică copilul în spital) între 1974 și 1976 pentru a permite părinților să rămână la 
spital. copii.[3] Prima ei căsătorie s-a rupt în durere și durere.[3] Obținând diploma de master în 
teologie[1], în 1976, a devenit director[2] la Centrul pentru Educație pentru Dezvoltare din Stuttgart. 
A fost hirotonită ca pastor în 1980[4] și a slujit ca pastor regional în Württemberg timp de trei ani.[2] 
Între 1983 și 1986 a fost directorul Programului pentru Femei în Biserică și Societate al Consiliului 
Mondial al Bisericilor (WCC)[5] la Geneva, Elveția[1]. În acea perioadă, în 1985, s-a căsătorit cu 
Philip Potter, un pastor și teolog care a fost secretar general al CMB.[6] 

      
După a doua căsătorie și până în 1990, Wartenberg-Potter a predat[7] la Colegiul Teologic 

Unit al Indiilor de Vest din Kingston, Jamaica.[1] În 1991, s-a întors în Germania și a slujit ca 
pastor parohial în Stuttgart-Botnang până în 1996. În 1997, a devenit președinte al Consiliului 
Bisericilor Creștine din Germania (germană: Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland) (ACKD) la Frankfurt.[ 7] În 2000, a fost aleasă ca episcop al diecezei 
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Holstein-Lübeck pentru Biserica Luterană Evanghelică din Elbian de Nord. Alegerea ei a fost a treia 
femeie din Germania în funcția de episcop luteran[4] și a fost repartizată la Catedrala din Lübeck.[2] 
Wartenberg-Potter și-a asumat postul în 2001 și s-a pensionat în 2008.[8] În 2009, ea sa alăturat 
Institutului pentru Zoologie Teologică în calitate de președinte al Consiliului de administrație.[2] 

 
Lucrări alese 
Wartenberg, Bärbel von (1973). Schwarz kann nicht ziehen 1. Werkbuch zum Thema 

Rassismus am Beispiel Südafrikas für den Bereich Schule und Erwachsenenbildung (în germană). 
Stuttgart: Evangelisches Missionswerk în Südwestdeutschland. 

Wartenberg, Bärbel von (1973). Schwarz kann nicht ziehen 2. Methodische Anregungen für 
Lehrer und Veranstalter (în germană). Stuttgart: Evangelisches Missionswerk în 
Südwestdeutschland. 

Wartenberg, Bärbel von; Wartenberg, Wolfgang von (1975). Südafrika: Schwarzer Widerstand, 
weisse Herrschaft: ein Handbuch (în germană). Nürnberg: Laetare. 

Wartenberg, Bärbel von; Albrecht, Gisela (1978). Südafrica: Materialien und Dokumente; 
Beiheft zu den Diaserien „Zorn aus den Townships”, „... und nähme doch Schaden an seiner Seele” 
(în germană). Stuttgart: Evangelisches Missionswerk în Südwestdeutschland. 

Moltmann-Wendel, Elisabeth; Weitemeyer, Erika; Wartenberg, Bärbel von (1981). Frauen: 
(aus der Arbeit der Evangelischen Akademie Hofgeismar) (în germană). Hofgeismar: Evangelische 
Akademie. 

Wartenberg, Bärbel von (aprilie 1982). „Adam și Eva, unde sunteți?: Introducere”. Revista 
Ecumenica. 34 (2): 159–162. 

Wartenberg, Bärbel von (1982). „Adam und Eva, wo seid ihr?: „Die Studie über die 
Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche” auf ihrem Weg von Sheffield nach 
Vancouver: Versuch einer Bestandsaufnahme”. Ökumenische Rundschau (în germană). 31: 
340–344. 

Wartenberg-Potter, Bärbel von (1986). Wir werden unsere Harfen nicht an die Weiden hängen: 
Engagement und Spiritualität (în germană). Stuttgart: Kreuz Verlag. ISBN 978-378-3-10815-6. 

Pobee, John S; Wartenberg-Potter, Bärbel von (1986). Ochi noi pentru lectură: reflecții biblice 
și teologice ale femeilor din lumea a treia. Geneva: Consiliul Mondial al Bisericilor. ISBN 
978-282-5-40863-6. 

Wartenberg-Potter, Bärbel von (1989). Die Reise der Pachamama: eine theologishce 
Erzählung (în germană). Stuttgart: Kreuz Verlag. ISBN 978-378-3-10978-8. 

Wartenberg-Potter, Bärbel von (2004). Was tust du, fragt der Engel: Mystik im Alltag (în 
germană). Freiburg im Breisgau: Pastor. ISBN 978-345-1-05450-1. 

Wartenberg-Potter, Bärbel von (2007). Wes Brot ich ess, des Lied ich sing die Bergpredigt 
lesen; mit dem Text der "Bibel in gerechter Sprache" (în germană). Freiburg im Breisgau: Pastor. 
ISBN 978-345-1-29238-5.53 

 
 
 
 
 

Kay Goldsworthy 
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Kay Maree Goldsworthy AO (născut în 1956)[1] este un episcop australian al Bisericii 

Anglicane din Australia. Ea este actualul arhiepiscop de Perth în provincia Australia de Vest.[2][3] 
La instalarea ei ca arhiepiscop, la 10 februarie 2018, a devenit prima femeie arhiepiscop din 
Biserica Anglicană din Australia.[4] Anterior, ea a slujit ca episcop diecezan al Diocezei Gippsland 
din statul Victoria, din sud-estul Australiei.[2] 

     
Viața timpurie, educație și slujire 
Goldsworthy s-a născut și a crescut în Melbourne, unde a studiat teologia la Trinity College 

din 1980 până în 1983. În 1986 a fost hirotonită ca una dintre primele femei diacone ale bisericii 
anglicane din Australia[5] și a slujit ca curator la parohiile din Thomastown/Epping și Deer Park/Sf. 
Albans înainte de a se muta în Australia de Vest pentru a deveni capelan la Colegiul Perth din 
Mount Lawley.[6][7] În 1992 a fost hirotonită ca una dintr-un grup de primele femei preoți din 
Australia de către arhiepiscopul de atunci, Peter Carnley.[8][9] Ea a slujit ca rector al parohiei Sf. 
David, Applecross din 1995 până în 2006. În acest timp, a fost numită canonică la Catedrala Sf. 
Gheorghe și ulterior arhidiacon de Fremantle. În 2007 a fost numită Arhidiacon de Perth și 
registrator al Diocezei de Perth. 

      
Slujire ca episcop 
În aprilie 2008, Goldsworthy a fost ales să devină episcop asistent în Dieceza de Perth de 

către arhiepiscopul, Roger Herft.[6] Ea a devenit prima femeie care a fost consacrată ca episcop în 
Biserica Anglicană din Australia de la Catedrala Sf. George, Perth, la 22 mai 2008.[5][10][11][12] 
În 2013, ea a devenit prima femeie deja consacrată ca episcop și a doua femeie anglicană care se 
află pe o listă de nominalizare pentru alegerea ca episcop diecezan în Australia (alegerea 
Episcopului de Newcastle fiind prima).[13] La 11 decembrie 2014, a fost aleasă pentru a deveni 
episcop diecezan al Episcopiei de Gippsland și a fost instalată la 21 martie 2015.[14] În Lista 
onorurilor de naștere a Reginei din Australia din 2017, Goldsworthy a fost numit Ofițer al Ordinului 
Australiei (AO) pentru „serviciu distins față de religie prin Biserica Anglicană din Australia, ca 
pionier și model de urmat pentru femei, în administrația bisericii și pentru pastorală și 
egalitate”.[15] 

     
Goldsworthy a spus că susține o abordare „incluzivă” a căsătoriei între persoane de același 

sex.[16] Ea a dezvăluit într-un interviu că a votat în favoarea căsătoriei între persoane de același sex 
în timpul plebiscitului din Australia.[17] Ca episcop în Gippsland, ea a numit un preot deschis gay 
într-un parteneriat între persoane de același sex.[18] Ea a hirotonit, de asemenea, un bărbat deschis 
gay într-un parteneriat civil.[19] În 2022, în timpul Conferinței de la Lambeth, ea a semnat o 
declarație în sprijinul includerii LGBTQ în comuniunea anglicană.[20] 

      
Controversa la momentul numirii 
Femeile au slujit ca episcopi anglicani într-un număr de țări, inclusiv Statele Unite, Canada și 

Noua Zeelandă, din 1989.[5] 
       
În septembrie 2007, tribunalul de apel al bisericii australiane a hotărât că nu există niciun 

impediment constituțional pentru ca femeile să devină episcopi, dar a fost de acord să amâne orice 
numire până în 2008. Raportul tribunalului de apel a luat în considerare următoarele întrebări: 

      
Întrebarea 1: Există ceva în Constituție care ar împiedica acum consacrarea unei femei din 

ordinele preoților ca episcop în această Biserică într-o dieceză care, prin ordonanță, a adoptat Legea 
privind clarificarea Bisericii Angliei Canon 1992? 
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Răspuns: În ceea ce privește episcopii diecezani: Nu, cu condiția ca femeia să fi fost aleasă în 
mod corespunzător ca episcop diecezan și să fi avut alegerea ei confirmată în mod corespunzător, în 
conformitate cu criteriile de aptitudine canonică stabilite în art. 74(1) din Constituție[21]. 

      
O conferință episcopală ulterioară, la Newcastle, New South Wales, în aprilie 2008, a deschis 

calea pentru prima consacrare a unei femei ca episcop în Australia.[8] 
        
Numirea lui Goldsworthy a fost opusă din motive de conștiință din partea unor secțiuni ale 

bisericii, în special în Dioceza din Sydney condusă de arhiepiscopul său de atunci, Peter Jensen.[22] 
Dioceza din Sydney a indicat că, dacă Goldsworthy ar fi vizitat în calitate oficială, ea nu ar putea 
îndeplini nicio îndatorire ca episcop și ar putea acționa doar ca diacon. David Mulready, pe atunci 
episcop al Eparhiei din Australia de Nord-Vest, a spus: Vin dintr-o parte a Bisericii Anglicane care 
ia Biblia în serios și crede că Biblia interzice ceea ce urmează să se întâmple... Cred că este nou, 
cred că este provocator, cred că este dezbinător și arhiepiscopul știe toate astea. „54 

 
 
 
 
 
 

Ilse Junkermann 

 
 
 
Ilse Junkermann (născută la 31 mai 1957 în Dörzbach an der Jagst) este actualul episcop 

german al Bisericii Evanghelice din Germania Centrală, o biserică membră a Bisericii Evanghelice 
din Germania. A fost prima femeie care a devenit Landesbischof acolo. Ea este o pacifistă.[1] 

      
Viaţă 
Junkermann a studiat teologia protestantă la universitățile din Tübingen și Göttingen. 

Junkermann este divorțat și are un fiu.55 
 
 
 
 
 

Irja Askola 

 
 
 
Irja Kaarina Askola (născută la 18 decembrie 1952 în Lappeenranta, Finlanda) este fostul 

episcop de Helsinki. Ea a fost prima femeie episcop finlandeză din Biserica Evanghelică Luterană 
din Finlanda. 
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Askola a fost episcop de Helsinki din 2010 până în 2017. 
    
Viața timpurie și cariera 
Askola s-a implicat pentru prima dată în Biserică când era copil, după moartea timpurie a 

tatălui ei.[1] Și-a început studiile teologice la Universitatea din Helsinki în 1971 și le-a continuat ca 
asistent de cercetare academică până în 1981. În 1982 a fost numită redactor-șef al revistei Vartija 
împreună cu Simo Knuuttila.[2] 

     
A absolvit Master în Teologie în 1975 și a fost hirotonită preot în 1988. 
     
Askola a lucrat ca secretar executiv pentru Conferința Bisericilor Europene, cu sediul la 

Geneva, Elveția, între 1991 și 1999. Ea a lucrat și ca consilier special în afaceri teologice pentru 
episcopul Mikko Heikka.[3] 

     
Ea a fost aleasă episcop de Helsinki în iunie 2010 ca succesoare a lui Eero Huovinen; a fost 

aleasă în al doilea tur al alegerilor cu 591 de voturi.[4] 
      
Episcopat 
Askola a fost instalată pe 12 septembrie 2010 de către Arhiepiscopul de Turku, Kari Mäkinen. 

A fost ajutat de alți episcopi din Finlanda (Matti Repo și Mikko Heikka din Eparhia de Espoo); 
Norvegia (Olav Skjevesland); Danemarca (Elisabeth Dons Christensen) și Namibia (Thomas 
Shivute). Co-consacratorul anglican a fost Edward Darling, fostul episcop de Limerick în Biserica 
Irlandei. 

     
La consacrarea ei au participat și alte femei care sunt episcopi - din Suedia, Germania și 

Danemarca, și David Hamid, episcopul sufragan anglican din Europa. Au fost prezente și mai multe 
persoane publice finlandeze, inclusiv președintele Tarja Halonen și prim-ministrul Mari 
Kiviniemi.[5] 

       
În iunie 2013, Askola a consacrat un cuplu de același sex pentru lucrare misionară pentru 

prima dată în Finlanda. Sute de finlandezi conservatori au demisionat din biserică în semn de 
protest în zilele următoare.[6] 

      
Vizualizări 
Askola este considerat un liberal; de exemplu, ea susține căsătoria între persoane de același 

sex.[7] Ea a mai spus că dorește să primească mai multe cupluri de același sex pentru 
binecuvântările Bisericii, dar că niciun pastor nu va fi obligat să facă acest lucru [8] Într-un interviu 
acordat lui YLE, Askola a spus că va practica „un dialog cu societatea” și că Biserica trebuie să 
abordeze probleme precum actualele inegalități sociale și intoleranța rasială.56 

 
 
 
 
 
 

Kirsten Fehrs 
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Kirsten Fehrs (născută la 12 septembrie 1961, în Wesselburen) este un episcop luteran al 

Bisericii Evanghelice Luterane din nordul Germaniei. 

 
Viaţă 
Fehrs a studiat teologia luterană la Universitatea din Hamburg. În decembrie 1990 a fost 

hirotonită ca pastor la Hamburg. A lucrat ca pastor al Bisericii Sf. Iacob, una dintre principalele 
biserici din Hamburg. În 2011, sinodul (parlamentul bisericii) al Bisericii Evanghelice Luterane 
Elbiene de Nord și-a ales episcopul regiunilor Hamburg și Lübeck.[1] Ea a fost episcop al Bisericii 
Evanghelice Luterane din Germania de Nord, de când Biserica Elbiană de Nord a fuzionat cu 
Biserica Evanghelică Luterană din Mecklenburg și Biserica Evanghelică Pomeranian în 2012. 

      
Lucrări de Fehrs 

 
A învăța să trăim împreună – educație comunitară pentru adulți într-o regiune rurală. În: 

forum EB (= educația adulților) 02/1997. 
Suportul vieții ca model de cooperare - Raport despre un proces de cooperare al centrului de 

educație pentru familie și educația adulților din cartierul bisericesc Rendsburg. În: forum EB. 
02/2001. 

Dezvoltarea personalului în termeni concreti – abordări și discuții. În: Comunitatea ca loc de 
învățare. 08/02 

Pentru mine, puterea are o conotație pozitivă. În: Marlis Prinzing: Furia mea mă salvează. 
Verlag Kösel, 2012, ISBN 978-3-466-37036-8, paginile 251 și urm.57 

 
 
 
 

Annette Kurschus 

 
 
 
Annette Kurschus (născută la 14 februarie 1963 în Rotenburg an der Fulda) este o teolog și 

pastor protestant german. Din martie 2012 este Praeses (sau în germană Präses) al Bisericii 
Evanghelice din Westfalia și din noiembrie 2015 este și Vicepreședinte al Consiliului Bisericii 
Evanghelice din Germania (EKD). În 2021 a devenit președinte al Consiliului EKD. 

     
Origine și educație 
Annette Kurschus a crescut în Obersuhl din Hessen și în Siegen. Tatăl ei Georg Kurschus 

(1930–2017) a fost pastor protestant la Biserica Nikolai din Siegen. După ce a absolvit liceul la 
Siegen în 1982, a studiat medicina pentru o scurtă perioadă de timp, iar din 1983 teologie 
protestantă la Universitatea din Bonn, Universitatea din Marburg, Universitatea din Münster și la 
Kirchliche Hochschule Wuppertal. Și-a încheiat vicariatul la Siegen-Eiserfeld. 

      
Cariera si pozitie 
După vicariatul ei, Annette Kurschus a devenit preot paroh la Siegen-Klafeld în 1993 și la 
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Siegen-Weidenau în 1999. Din 2001 a fost și supraveghetor adjunct al districtului Bisericii 
Evanghelice din Siegen. Din 2005 până în 2012 a deținut funcția de Superintendent al Districtului 
Bisericii Evanghelice din Siegen.[1] 

     
În noiembrie 2011, ea a fost aleasă de sinodul regional din Westfalia drept Praeses al Bisericii 

Evanghelice din Westfalia (EKvW) și a fost introdusă în funcția de conducere a clerului la 4 martie 
2012.[2] 

     
Din noiembrie 2015, Annette Kurschus este, de asemenea, membru al Consiliului Bisericii 

Evanghelice din Germania și vicepreședinte al Consiliului[3], iar din 2016 comisar al Consiliului 
EKD pentru relațiile cu bisericile poloneze. 

       
La 20 noiembrie 2019, Annette Kurschus a fost confirmată în funcția de Praeses și realesă 

pentru un nou mandat.[4][5] 
       
Alte funcții 
Annette Kurschus este co-editor al revistei protestante chrismon[6][7] și al revistei lunare 

protestante zeitzeichen.[8] Ea este președinta consiliului de administrație al Asociației Presei 
Evanghelice[9] și a consiliului de supraveghere al Societății Biblice Germane.[10][11] În plus, este 
membru al consiliului de administrație al Universității de Muzică Detmold[12] și din 2020 este 
membru al consiliului universitar al Universității din Münster.[13] 

       
Adjudecare 
Universitatea din Münster i-a acordat lui Kurschus un doctorat onorific (Dr. theol. h.c.) la 28 

ianuarie 2019. Ea a primit premiul datorită meritelor sale în ceea ce privește dialogul dintre religie 
și societate.58 

 
 
 
 
 

Agnes M. Sigurðardóttir 

 
 
 
Agnes Margrétardóttir Sigurðardóttir (născută la 19 octombrie 1954) este un prelat islandez 

care este actualul episcop al Islandei. Ea este prima femeie care a fost aleasă Episcop al Bisericii 
Islandei.[2] 

   
Biografie 
Agnes s-a născut în Ísafjörður. Are gradul de Cand. teol., Universitatea din Islanda (1981). 

Din 1999 și înainte de alegerea ei, ea a servit ca decan al Fiordurilor de Vest.[2] Agnes 
Sigurðardóttir este divorțată. Ea are trei copii. Ea a fost activă în viața muzicală a Islandei, cântând 
la pian și orgă și cântând în coruri.59 
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Ellinah Wamukoya 

 
 
 
Ellinah Ntombi Wamukoya (1951 – 19 ianuarie 2021)[1] a fost un episcop anglican swazi. 
     
În 2012, a fost aleasă episcop diecezan al Episcopiei Anglicane din Swaziland și a păstrat 

această funcție până la moartea ei, în 2021. A fost prima femeie aleasă ca episcop al Bisericii 
Anglicane din Africa de Sud și al întregii țări africane. continent. În 2016, ea a fost listată ca una 
dintre cele 100 de femei de la BBC.[2] 

     
Tinereţe 
Wamukoya a studiat la universitățile din Botswana, Lesotho și Eswatini. Ea a fost capelan al 

Universității din Eswatini și al Liceului Sf. Mihail, din Manzini, precum și grefier și director 
general al Consiliului orașului Manzini când a fost aleasă.[3] 

      
A deveni episcop 
Wamukoya nu a fost inițial candidat pentru a-i succeda lui Meshack Mabuza ca episcop 

anglican al Swazilandului, dar după șapte runde de alegeri neconcludente a fost aleasă cu o 
majoritate de 2/3 din membrii Adunării Elective la 18 iulie 2012.[4] Ea a fost sfințită la 17 
noiembrie 2012 de către Arhiepiscopul Thabo Makgoba, care a numit-o „o ocazie grozavă”.[5] 
Niciun reprezentant oficial al regelui Swazi Mswati III nu a participat la ceremonie.[6] Ceremonia a 
fost condusă de David Dinkebogile, care a spus că Wamukoya este un episcop, „nu o femeie de 
culoare, nici o africană, nici o femeie swazi” și „Ea trebuia să fie pastor pentru toți, pentru bărbați și 
femei, pentru negru și pentru femei. alb, swazilor și tuturor celorlalți din dieceza ei”.[5] 

      
Wamukoya a recunoscut mai târziu că a fi prima femeie episcop din biserica anglicană a avut 

o mare greutate a responsabilității și era responsabilitatea ei să demonstreze că femeile sunt 
potrivite pentru acest rol, adăugând: „Știu că întreaga lume se uită la mine pentru a vedea dacă Voi 
livra.”[7] Ea a vizitat Irlanda în 2015, predicând la Catedrala Sf. Macartin, Enniskillen, pe 25 
ianuarie.[8] 

      
Moarte 
Wamukoya a murit de COVID-19 în timpul pandemiei de COVID-19 în Eswatini.60 
 
 
 
 
 

Margaret Vertue 
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Margaret Brenda Vertue (născută la 6 aprilie 1953) este un episcop anglican din Africa de Sud. 

Ea este a doua femeie aleasă ca episcop al Bisericii Anglicane din Africa de Sud și al întregului 
continent african, ca episcop diecezan al Diocezei Anglicane din False Bay.[citare necesară] 

     
Vertue a fost educat la Mănăstirea Sfintei Familii din Kimberley și a studiat la St Paul's 

Theological College, Grahamstown (acum Colegiul Schimbării la Față), la Stellenbosch University 
și la St Beuno's, North Wales. A fost hirotonită ca una dintre primele femei preoți de către 
Arhiepiscopul Desmond Tutu în septembrie 1992. [Citare necesară] A fost precedată de Castelul 
Merwyn. 

       
Ea a fost aleasă Episcop al Episcopiei din False Bay la 3 octombrie 2012 de către Adunarea 

Electivă Eparhială și sfințită Episcop la 19 ianuarie 2013 de către Preasfințitul Thabo Makgoba, 
Arhiepiscopul Cape Town.61 

 
 
 
 
 
 
 

Tine Lindhardt 

 
 
 
Tine Lindhardt (născută la 16 noiembrie 1957), teolog danez, este episcopul luteran al 

Episcopiei de Fionia din 4 noiembrie 2012.[1] 
     
Lindhardt a studiat teologia la Universitatea Aarhus, absolvind în 1984. Ea a lucrat ca preot 

paroh și a predat și ca lector extern la Universitatea Aarhus. A fost secretar general al Societății 
Biblice Daneze (Det Danske Bibelskab) din 2003 până în 2010, unde a fost responsabilă de 
coordonarea unei noi traduceri a Bibliei în daneză.[2][3] 

       
Lindhardt a fost căsătorit cu Jan Lindhardt, episcopul de Roskilde, până la pensionarea sa în 

aprilie 2008. El a murit în noiembrie 2014.62 
 

 
 
 
 

Marianne Christiansen 
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Marianne Christiansen (născută la 18 iunie 1963 în Haslev) este un episcop luteran în Biserica 

Danemarcei. 
      
Viaţă 
Marianne Christiansen este fiica episcopului Henrik Christiansen și sora lui Helle 

Christiansen, șeful Bisericii Crucii din Danemarca. Christiansen a obținut un Candidat de Filosofie 
în muzică în 1989 și în știință în 1992, ambele de la Universitatea Aarhus. Din 1986 până în 1991, 
împreună cu fostul membru al parlamentului din stânga radicală Henrik Svane, a fost director la 
Colegiul de Muzică și Teatru din Toftlund, iar din 1993 preot paroh din Skørping-Fræer. În 1996 a 
devenit lector la Colegiul Pastoral din Aarhus, specializată în cunoașterea psalmilor și studii de 
închinare. Din 2004 până în 2005, Marianne Christiansen a fost profesor asociat de educație 
preșcolară, cu un accent special pe educația continuă. Între 2005 și 2011 a fost paroh la Thisted, iar 
din 2011 până în 2013 la Løgumkloster. 

      
Marianne Christiansen este coautoră a mai multor cărți despre liturghie și imnologie, precum 

și prelegeri ample. Din 2004 până în 2007 a fost președinte al Misiunii Poporului Danez, iar din 
2007 este președinte al Corului de Tineret Folkekirke. 

       
Marianne Christiansen a fost aleasă episcop cu 691 de voturi, față de 460 de voturi ale lui 

Peter Hedegaard. Marianne Christiansen este a patra femeie episcop a Danemarcei. Ea are șase 
copii.63 

 
 
 
 
 

Pat Storey 

 
 
 
Patricia Storey (născută Shaw; născută la 30 martie 1960) este un episcop anglican irlandez. 

Din 2013, ea este episcopul de Meath și Kildare în Biserica Irlandei. A fost prima femeie care a 
devenit episcop în Biserica Irlandei și prima femeie care a fost episcop anglican în Irlanda și Marea 
Britanie. 

    
Tinerete si educatie 
Storey sa născut la 30 martie 1960.[1] Ea a fost educată la Methodist College Belfast, o școală 

gramaticală din Belfast, Irlanda de Nord.[2] 
     
A studiat franceză și engleză la Trinity College, Dublin, absolvind cu o diplomă de licență în 

arte (BA) în 1983; conform tradiției, BA a fost mai târziu promovată la o diplomă de Master of Arts 
(MA Dubl).[3][4] În 1994, ea a început să se pregătească pentru hirotonire la Colegiul Teologic al 
Bisericii din Irlanda. Ea a absolvit în 1997 cu o diplomă de licență în teologie (BTh).[3] 
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Slujire rânduită 
Storey a fost hirotonit în Biserica Irlandei ca diacon în 1997 și preot în 1998.[4] Din 1997 

până în 2000, și-a slujit curator în Parohia Kilconriola și Ballyclug, (Ballymena), județul Antrim. 
Din 2000 până în 2004, a fost asistent curator la Biserica St Aidan, Glenavy, județul Antrim.[3] În 
2004, a fost numită rector al Bisericii Sf. Augustin, Derry.[5][6] 

      
slujirea episcopală 
La 19 septembrie 2013, Storey a fost ales de Camera Episcopilor pentru a-i succeda lui 

Richard Clarke ca episcop de Meath și Kildare.[7] Ea a fost consacrată episcopiei la Christ Church 
Cathedral, Dublin, la 30 noiembrie 2013.[6] Ea este prima femeie care a fost aleasă ca episcop în 
Biserica Irlandei și prima femeie care a fost episcop anglican în Irlanda și Marea Britanie.[6][7][8] 

     
Ca episcop de Meath și Kildare, ea este singurul episcop anglican care nu este, de asemenea, 

un arhiepiscop sau un primat care a fost numit Prea Reverend (mai degrabă decât Dreptul 
Reverend), stil limitat de obicei la arhiepiscopi sau primați.[9] 

      
Vizualizări 
Storey și-a descris calitatea bisericească drept „evanghelic liberal deschis”.[10] Ea a fost 

anterior membru al consiliului de administrație al Alianței Evanghelice.[11] Ea a votat „nu” 
căsătoriei între persoane de același gen în Irlanda, dar, în același timp, a afirmat uniunile civile și 
parteneriatele pentru cuplurile de același gen, luând astfel o abordare de mijloc. În cuvintele ei, 
„Cred că parteneriatele civile oferă homosexualilor drepturi civile clare și recunoaștere ca oameni 
angajați unul față de celălalt, și susțin pe deplin acest lucru... Cu toate acestea, nu cred că acest 
lucru necesită redefinirea căsătoriei pentru a o susține, și nu cred că căsătoria ar trebui 
redefinită.”[12] 

      
Viata personala 
Storey este căsătorită cu un preot anglican, Earl Storey.[13] Împreună au doi copii adulți; 

Luke și Carolyn.64 
 
 
 
 
 
 

Helen-Ann Hartley 
 
 
 
 
Helen-Ann Macleod Hartley (născută la 28 mai 1973) este episcop și academic britanic 

anglican. Ea este episcop de Ripon în Biserica Angliei, episcop de zonă al Eparhiei Leeds, din 2018; 
și episcopul desemnat de Newcastle din 2022.[2] Ea a slujit anterior ca episcop de Waikato în Noua 
Zeelandă din 2014 până în 2017. A fost prima femeie care s-a pregătit ca preot în Biserica Angliei 
pentru a se alătura episcopatului[3] și a treia femeie care a devenit episcop al anglicanului. Biserica 
din Aotearoa, Noua Zeelandă și Polinezia.[4] 
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Tinerete si educatie 
Hartley s-a născut Helen-Ann Francis pe 28 mai 1973 în Edinburgh, Scoția.[4][5][6] Ea a fost 

botezată în Coldingham Priory, Coldingham, Berwickshire, unde tatăl ei era ministru.[7] Și-a 
petrecut copilăria în Sunderland, Anglia. Tatăl ei a fost un pastor al Bisericii Scoției, dar familia sa 
mutat la anglicanism în anii 1980.[4][7] În 1987, tatăl ei a devenit preot al Bisericii Angliei și a 
slujit în Dioceza de Durham;[8] a fost numit mai târziu canonic onorific al Catedralei din 
Durham;[9] iar mama lui Helen-Ann a devenit, de asemenea, mai târziu preot.[1] Francis a fost 
educat în Sunderland la Benedict Biscop Primary School (o școală primară a Bisericii Angliei) și St 
Anthony's Secondary School (o școală secundară romano-catolică pentru fete; acum St Anthony's 
Girls' Catholic Academy) înainte de a merge la universitate.[7][9] ] 

       
A urmat o serie de universități unde a studiat teologia. Ea a absolvit Universitatea St Andrews 

cu o diplomă de master în teologie (MTheol) în 1995 și de la Princeton Theological Seminary (PTS) 
cu o diplomă de master în teologie (MTh) în 1996. PTS este un seminar asociat cu Biserica 
Presbiteriană. (STATELE UNITE ALE AMERICII). Mai târziu, a studiat la Universitatea din 
Oxford și a absolvit cu o diplomă postuniversitară (PGDip) în teologie aplicată, o diplomă de 
master în filozofie (MPhil) în 2000 și o diplomă de doctor în filozofie (DPhil) în 2005.[4][5]. ] Teza 
ei de doctorat se referea la portretizarea muncii manuale în iudaism și creștinismul timpuriu[10] și a 
fost intitulată „Noapte și zi am lucrat ca să nu împovărăm pe niciunul dintre voi (1 Tesaloniceni 2:9): 
aspecte ale descrierii muncii în Scrisorile lui Pavel, iudaismul târziu al celui de-al doilea templu, 
lumea greco-romană și creștinismul timpuriu”.[11] 

      
Slujire rânduită 
Hartley este un cleric din a patra generație.[12] Ea a fost acolită la Catedrala Durham în 

timpul tinereții sale.[9] Ea a urmat cursul de minister Oxford la Ripon College Cuddesdon pentru a 
urma formarea ministerială.[3] 

       
Hartley a fost hirotonit în Biserica Angliei: a fost făcut diacon la Michaelmas 2005 (24 

septembrie), de către Richard Harries, Episcop de Oxford, la Christ Church Cathedral, Oxford,[13] 
și a fost hirotonit preot pentru Mihail (24 septembrie 2006), de Colin Fletcher, episcop de 
Dorchester, la Dorchester Abbey.[14] Apoi și-a început slujirea ca curat într-un grup de parohii din 
Wheatley, Oxfordshire.[3] În 2007, a devenit curator la Biserica Sf. Maria și Sf. Nicolae, 
Littlemore.[10] Pe lângă faptul că a fost curator, ea a lucrat ca lector în studiile Noului Testament la 
Ripon College Cuddesdon.[9] Mai târziu a devenit directorul de studii biblice al colegiului 
teologic.[12] 

      
În noiembrie 2011, Hartley a fost selectat pentru a deveni decan al Tikanga Pakeha, adică 

studenți de moștenire europeană la St John's College, Auckland, Noua Zeelandă. Colegiul este 
co-deputat de trei decani care reprezintă cele trei popoare principale din Noua Zeelandă: pakeha, 
maori și polinezieni.[10][15] Ea a mers inițial la St John's College în 2010 pentru a căuta o carte, 
Making Sense of the Bible, înainte de a se muta în Noua Zeelandă pentru a prelua funcția de decan 
la începutul lui 2012.[10][16] 

 
slujirea episcopală 
În septembrie 2013, Hartley a fost ales pentru a deveni al șaptelea episcop de Waikato.[12] Ea 

a fost sfințită la 22 februarie 2014,[16] de Philip Richardson, Arhiepiscopul Noii Zeelande (cu 
co-primații Brown Turei, Te Pīhopa o Aotearoa și Winston Halapua, Episcopul Polineziei și alți 
episcopi) la Catedrala Sf. Petru, Hamilton (adică, catedrala lui Waikato).[1] Ea a fost prima femeie 
care s-a pregătit și a slujit ca preot în Biserica Angliei pentru a deveni episcop:[9] la momentul 
alegerii ei, femeile nu puteau fi consacrate episcopiei Bisericii Angliei[4]. ] Dioceza de Waikato și 
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Taranaki este unică în cadrul Comuniunei Anglicane, deoarece este condusă de episcopi 
co-diecezani: Hartley și Philip Richardson, în calitate de Episcop de Taranaki, au supravegherea 
comună a întregii dieceze.[9] 

      
La 9 noiembrie 2017, a fost anunțat că Hartley urma să devină episcopul de Ripon, un episcop 

de zonă în Episcopul Bisericii Angliei din Leeds.[17] Ea a fost instalată în mod corespunzător la 
Catedrala Ripon pe 4 februarie 2018.[18] De atunci și până în 2020, a fost cel mai tânăr episcop din 
Biserica Angliei; fiind în vârstă de 44 de ani când a preluat numirea.[19] În octombrie 2022, s-a 
anunțat că Hartley va prelua postul de episcop de Newcastle la începutul lui 2023, succedându-i lui 
Christine Hardman, care s-a pensionat în noiembrie 2021.[20] Data confirmării alegerii ei (până la 
care ea ia legal acel Scaun) nu a fost încă anunțată.[21] 

      
Viata personala 
În 2003, Helen-Ann Francis s-a căsătorit cu Myles Hartley,[6] un muzician și organist 

bisericesc.65 
 
 
 
 
 

Libby Lane 
 
 
 
 
 
Elizabeth Jane Holden Lane (născută la 8 decembrie 1966) este un episcop britanic anglican și 

Lord Spiritual. Din februarie 2019, ea slujește ca episcop de Derby în Biserica Angliei, episcop 
diecezan al Episcopiei de Derby. Din ianuarie 2015 până în 2019, ea a fost episcop de Stockport, 
episcop cu sufragan în Dieceza de Chester. Ea a fost prima femeie care a fost numită episcop de 
către Biserica Angliei, după ce sinodul ei general a votat în iulie 2014 pentru a permite femeilor să 
devină episcopi. Consacrarea ei a avut loc pe 26 ianuarie 2015 la York Minster. 

      
Tinereţe 
Lane s-a născut Elizabeth Jane Holden la 8 decembrie 1966 în districtul rural Wycombe, 

Buckinghamshire, Anglia.[1][2] A crescut în Glossop, Derbyshire.[3] A fost educată la Manchester 
High School for Girls, o școală independentă de fete.[4] În 1986, s-a înscris la St Peter's College, 
Oxford, unde a studiat teologia. Ea a absolvit cu o diplomă de licență în arte (BA) în 1989; [5] 
aceasta a fost mai târziu promovată la o diplomă de master în arte (MA Oxon) în conformitate cu 
statutele și obiceiurile universității.[6] Din 1991 până în 1993, a studiat pentru hirotonire la 
Cranmer Hall, Universitatea Durham.[7][4] 

       
Slujire rânduită 
Lane a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon în 1993 și ca preot în 1994,[7] primul an în 

care femeile au fost hirotonite ca preoți în Biserica Angliei. Și-a slujit curatul la Biserica St James, 
Blackburn, din 1993 până în 1996.[8][4] Ea a slujit în Dioceza de Chester din 2000 până în 2014 și 
a fost vicarul beneficiului combinat al St Peter's Hale și St Elizabeth's Ashley din 2007.[9] Ea a fost, 
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de asemenea, Decanul Femeilor în slujire în eparhie din 2010.[10] 
       
În 2013, Lane a fost ales unul dintre cei opt observatori participanți ai Casei Episcopilor ca 

observator reprezentând nord-vestul Angliei.[11][12] Observatorii erau preoți înalți care urmau să 
participe și să participe la ședințele Casei Episcopilor până când șase femei aveau calitatea de 
membru cu drepturi depline a casei.[13] Ea a participat la prima ei întâlnire în decembrie 2013.[14] 
Lane a încetat să mai fie observator când a fost aleasă, de și dintre episcopii sufragani din provincia 
York, în Camera Episcopilor în 2015.[15] Ca sufragan aleasă și mai târziu episcop eparhial, ea este 
membră cu drepturi depline al casei din 2015.[16] 

 
Episcopat 
La 17 decembrie 2014, a fost anunțat că Lane va deveni episcopul de Stockport, un episcop 

sufragan în Dieceza de Chester.[17][18][19] Premierul britanic, David Cameron, a numit numirea ei 
„istorică” și „un pas important înainte pentru Biserică către o mai mare egalitate în funcțiile sale de 
conducere”.[9] Ea a fost sfințită la York Minster pe 26 ianuarie 2015 de către John Sentamu, 
Arhiepiscop de York. Când arhiepiscopul a întrebat congregația dacă Lane ar trebui să fie sfințit ca 
episcop, slujba a fost întreruptă pentru scurt timp de un preot anglo-catolic, Paul Williamson, care a 
exclamat „Nu este în Biblie” și a numit că Lane este femeie un „impediment absolut”. Nu a existat 
nicio opoziție când Sentamu, după ce a explicat cu atenție legalitatea actului, a întrebat a doua 
oară.[20] 

      
Una dintre primele îndatoriri pe care Lane și-a asumat-o ca episcop a fost implicarea ei în 

serviciul de consacrare pentru Philip North ca episcop de Burnley la 2 februarie 2015. North este o 
tradiționalistă anglo-catolică care nu acceptă hirotonirea femeilor. Prin urmare, Lane și toți, cu 
excepția celor trei episcopi, nu au luat parte la punerea mâinilor. (Această situație a fost comentată 
pe scară largă ca exemplificând o „teologie a păcii”.[21]) În schimb, ei s-au adunat în rugăciune în 
jurul Nordului, doar cei trei episcopi „care împărtășesc convingerea sa teologică cu privire la 
hirotonirea femeilor” punându-și mâinile asupra lui. .[22] Ea a fost instalată la Catedrala Chester pe 
8 martie 2015, Ziua Internațională a Femeii, semnând începutul oficial al slujirii sale ca episcop de 
Stockport.[23] 

       
La 18 decembrie 2018, s-a anunțat că Lane va deveni al optulea episcop de Derby, urmand-o 

lui Alastair Redfern;[24] ea a crescut în eparhie, în Glossop.[25] Confirmarea alegerii ei canonice a 
avut loc la 11 februarie 2019, moment în care ea a devenit în mod legal episcopul de Derby.[26] 
Dioceza din Derby este prima eparhie a Bisericii Angliei care are o femeie episcop diecezan și o 
femeie episcop sufragan (Jan McFarlane este episcopul de Repton). Ea a fost instalată la Catedrala 
din Derby pe 25 mai 2019.[25][27] Ea a fost prezentată ca Lord Spiritual la Camera Lorzilor de 
către Arhiepiscopul de Canterbury (Justin Welby) și Arhiepiscopul de York (John Sentamu) la 2 
iulie 2019.[28] 

 
Viata personala 
Lane s-a căsătorit cu soțul ei, George Lane, în 1990.[3] S-au cunoscut în timp ce ambii 

studenți la St Peter's College, Oxford, la sfârșitul anilor 1980.[5] Este preot anglican și în prezent 
capelan coordonator pe aeroportul din Manchester. Ei au fost printre primele cupluri căsătorite care 
au fost hirotonite în același timp în Biserica Angliei.[29] Au doi copii,[19] Connie și Benedict.[3] 

       
Onoruri 
Lane a fost numită membru de onoare al St Peter's College, Oxford (alma mater) în iunie 

2015.[30] În iulie 2015, ea a primit titlul de doctor onorific în divinitate (DD) de la Universitatea 
din Wales Trinity Saint David.[31] În iulie 2017, ea a primit un doctor onorific în drept (LLD) de la 
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Universitatea din Bath.66 
 
 
 
 

Alison White (bishop) 
 
 
 
 
 
Alison Mary White (născută Dumbell; născută în 1956) este o episcop anglicană britanică 

pensionară. Ea a slujit ca episcop de Hull, episcop cu sufragan în Dioceza de York, din 2015 până în 
2022. A fost a doua femeie care a fost consacrată ca episcop în Biserica Angliei. 

    
Tinereţe 
White sa născut în 1956.[1] Tatăl ei este Keith Dumbell (1922–2018), un virolog cunoscut 

pentru munca sa asupra variolei.[2] A studiat limba engleză la St Aidan's College, Universitatea 
Durham și a absolvit cu o diplomă de licență în arte (BA) în 1978.[1][3] Mai târziu a studiat la 
Universitatea din Leeds și a absolvit cu o diplomă de master în arte (MA) în 1994.[1] 

     
Slujire rânduită 
În 1983, White a intrat în Cranmer Hall, un colegiu teologic anglican atașat St John's College, 

Durham. A devenit diaconisă în 1986. A fost hirotonită diacon în 1987 și preot în 1994.[1] A fost 
ministru non-stipendiar în Chester le Street din 1986 până în 1989; consilierul Eparhiei Durham în 
misiune locală din 1989 până în 1993; Director de Studii Pastorale la Cranmer Hall din 1993 până 
în 1998; Director de ordonanțe din 1998 până în 2000; Misionarul său Springboard din 2000 până 
în 2004; și ofițer de educație pentru adulți pentru dieceza din Peterborough din 2005 până în 2010. 

     
White a fost canonic al Catedralei din Peterborough din 2009 până în 2010. În acel an, a 

devenit preot responsabil al Bisericii Sf. James, Riding Mill, Northumberland, și consilier al 
Diocezei din Newcastle pentru spiritualitate și direcție spirituală.[4] 

     
slujirea episcopală 
      
În martie 2015, a fost anunțat că White va deveni următorul episcop de Hull.[5][6] La 3 iulie 

2015, a fost sfințită ca episcop de către John Sentamu, Arhiepiscop de York, în timpul unei slujbe la 
York Minster.[3] A fost a doua femeie care a devenit episcop în Biserica Angliei; Libby Lane a fost 
prima.[7] Ea a fost primită ca episcop de Hull pe 6 iulie în timpul unei slujbe la Holy Trinity 
Church, Hull.[8][9] 

      
În septembrie 2021, a fost anunțat că White se va retrage din funcția de episcop de Hull[10], 

începând cu 25 februarie 2022.[11] 
       
Viata personala 
În 1982, Alison Mary Dumbell de atunci s-a căsătorit cu Frank White.[12] El a fost, de 

asemenea, preot și apoi episcop în Biserica Angliei și și-a încheiat cariera ecleziastică ca Episcop 

                                                 
66 https:// en.wikipedia.org/wiki/Libby_Lane, accesată 11.11.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Asistent de Newcastle.[13] Ei sunt primii soț și soție care au fost amândoi episcopi.67 
 
 
 
 
 

Rachel Treweek 
 
 
 
 
Rachel Treweek (născută Montgomery; născută la 4 februarie 1963 la Broxbourne, 

Hertfordshire) este un episcop anglican care stă în Camera Lorzilor ca Lord Spiritual. Din iunie 
2015, ea a slujit ca episcop de Gloucester, prima femeie episcop diecezan din Biserica Angliei. 
Fostă logopedă și limbaj, din 2011 până în 2015, a fost arhidiaconul de Hackney în Dioceza 
Londrei. 

     
Viața timpurie și cariera 
Născută Rachel Montgomery la 4 februarie 1963,[2] a fost educată la Broxbourne School, o 

școală de stat din Broxbourne, Hertfordshire.[3] Ea a studiat la Universitatea din Reading, absolvind 
în 1984 cu o diplomă de licență în arte (BA) în lingvistică și patologie a limbajului.[3][1][4] 

       
Prima carieră a lui Treweek a fost ca terapeut de vorbire și limbaj. După șase ani ca logoped 

pediatru în Serviciul Național de Sănătate, ea și-a părăsit slujba pentru a se pregăti pentru hirotonire 
în Biserica Angliei.[5][6] 

      
Slujire rânduită 
Treweek a studiat pentru hirotonire la Wycliffe Hall, Oxford, un colegiu teologic anglican, și a 

absolvit cu o diplomă de licență în teologie (BTh) în 1994. A fost hirotonită diacon la Petertide 
1994 (3 iulie), de David Hope, episcopul Londrei, la Catedrala Sf. Paul,[7] și a fost introdusă de 
Martin Wharton, episcopul de Kingston ca curat, următoarea Petertide (27 iunie 1995), la Biserica 
Sf. George și All Saints, Tufnell Park, Londra[8], devenind apoi vicar asociat , din 1997 până în 
1999.[9] În 1999, a fost numită vicar de St James-the-Less, Bethnal Green, Londra.[6][10] În plus 
față de mandat, ea a fost numită ofițer de educație ministerială continuă pentru Dioceza de 
Londra.[1] 

       
În 2006, Treweek a părăsit slujirea parohială la numirea ei ca Arhidiacon de Northolt; aceasta 

a făcut-o una dintre cele șase arhidiaconi din Dioceza Londrei.[11] Ea a deținut funcția timp de 
cinci ani înainte de a deveni Arhidiaconul de Hackney pe 14 mai 2011.[1] Ea a renunțat la această 
numire la confirmarea numirii sale ca episcop de Gloucester la 15 iunie 2015.[12] 

       
În septembrie 2013, Treweek a fost ales unul dintre cei opt „observatori participanți” ai 

Camerei Episcopilor, reprezentând sud-estul Angliei.[13] Astfel de observatoare erau preoți înalți 
care au participat și au participat la întrunirile Casei Episcopilor, până când șase femei au stat de 
drept în Casă ca episcopi.[14] Ea a participat la prima sa întâlnire a Casei Episcopilor a Sinodului 
General al Bisericii Angliei la 9 decembrie 2013.[15] 

 

                                                 
67 https:// en.wikipedia.org/wiki/Alison_White_(bishop), accesată pe 11.11.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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slujirea episcopală 
La 26 martie 2015, a fost anunțat că Treweek urma să devină următorul Episcop de Gloucester, 

episcopul diecezan al Episcopiei de Gloucester.[3] Deși au existat două femei numite episcopi 
anterior în Biserica Angliei, ea a fost prima femeie care a fost numită episcop diecezan, mai degrabă 
decât ca episcop sufragan.[16] Ea a fost prima femeie care a devenit episcop în provincia 
Canterbury, împreună cu Sarah Mullally, episcop de Crediton.[17] La 15 iunie 2015, alegerea ei a 
fost confirmată în timpul unei ședințe a Curții Arches din Canterbury la St Mary-le-Bow, City of 
London.[12][18] În acest moment, ea a devenit în mod legal episcopul de Gloucester.[19] La 22 
iulie 2015, a fost sfințită de Justin Welby, Arhiepiscopul de Canterbury, în timpul unei ceremonii la 
Catedrala din Canterbury,[20] ea și Sarah Mullally (mai târziu Episcop de Londra) fiind primele 
femei care au fost consacrate ca episcopi în Biserica Angliei. .[21] La 19 septembrie 2015, ea a fost 
instalată la Catedrala Gloucester ca al 41-lea episcop de Gloucester.[22][23] 

     
În urma Actului Lords Spiritual (Femei) din 2015, Treweek a fost prima femeie episcop 

eligibilă pentru a fi admisă în Camera Lorzilor ca Lord Spiritual când parlamentul s-a reunit din nou 
în septembrie 2015, după vacanța de vară,[16] în locul lui Tim Stevens, care a avut sa retras ca 
Episcop de Leicester și Conducător al Episcopilor în Lords.[24][25] Ea a trimis înapoi prima 
versiune a cererii de chemare în judecată pentru că se referea la ea ca un „Reverend Părinte în 
Dumnezeu”[26] (scrierile episcopilor au omis pur și simplu „Tatăl în Dumnezeu” de atunci – chiar 
și pentru episcopii bărbați). 27] Apoi, pe 26 octombrie 2015, a fost prezentată Casei de către Justin 
Welby, Arhiepiscopul de Canterbury și Richard Chartres, Episcopul Londrei.[28][29] În 2020, ea a 
devenit (în plus) Episcop al închisorilor HM.[30] 

 
Teologie 
Treweek crede că Dumnezeu nu ar trebui să fie considerat nici bărbat, nici femeie și încearcă 

să evite utilizarea pronumelor specifice genului atunci când se referă la Dumnezeu.[26] Explicând 
acest punct de vedere, „ea a spus că preferă personal să nu spună nici „el” nici „ea”, ci „Dumnezeu”. 
„Uneori las, dar încerc să nu o fac”, a spus episcopul The Observer.”[31] The Diocese. din 
Gloucester a anunțat că, în ianuarie 2017, Treweek va prezida o Euharistie LGBTI cu Biserica 
Incluzivă.[32] 

    
Viata personala 
În 2006, s-a căsătorit cu Guy Treweek; este un preot al Bisericii Angliei și a fost preot 

responsabil pentru două parohii antice din orașul Londrei la momentul numirii ei la episcopat.[33] 
    
Patronaj 
Episcopul Treweek este un patron al prizonierilor din străinătate, o organizație de caritate care 

sprijină bunăstarea britanicilor întemnițați în străinătate și a familiilor acestora. 
     
Onoruri 
La 8 iulie 2016, episcopul Treweek a primit un doctorat onorific (Hon DLitt) de la alma 

mater-ul ei, Universitatea din Reading.[34] 
      
Stiluri 
Reverenda Rachel Montgomery (1994 – martie 2006) 
Reverenda Rachel Treweek (martie – mai 2006)[35] 
Venerabila Rachel Treweek (mai 2006 – 2015) 
The Right Reverend Rachel Treweek (2015-prezent)68 
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Sarah Mullally 
 
 
 
 
Dame Sarah Elisabeth Mullally, DBE (născută Bowser; născută la 26 martie 1962) este un 

episcop britanic anglican, Lord Spiritual și fostă asistentă medicală. Ea este episcopul Londrei din 8 
martie 2018.[1][2][3] Este prima femeie care a ocupat această funcție. Din 1999 până în 2004, ea a 
fost șeful de îngrijire medicală din Anglia și directorul pentru experiența pacientului al Serviciului 
Național de Sănătate pentru Anglia; din iulie 2015 până în 2018, a fost episcop de Crediton, episcop 
sufragan în Eparhia de Exeter. 

     
Tinerete si educatie 
Mullally s-a născut Sarah Elisabeth Bowser la 26 martie 1962[4], cea mai mică dintre două 

fiice. A studiat la Winston Churchill Comprehensive School, Woking, Surrey și la Woking Sixth 
Form College. În timp ce studia pentru nivelurile A, a decis să devină asistentă, mai degrabă decât 
medic, deoarece dorea să aplice o abordare holistică în îngrijirea pacientului.[5] Alegerea ei a 
carierei a fost motivată și de credința ei creștină, pe care o deține încă de la vârsta de 16 ani[5]. 

     
În 1980, ea a început o diplomă de asistentă medicală la Politehnica South Bank,[6] cu stagii 

clinice la Spitalul St Thomas, și a primit statutul de Asistentă generală înregistrată (RGN) și o 
diplomă de licență în științe (BSc) în 1984.[4]. ] În 1992, ea a absolvit o diplomă de Master în studii 
interprofesionale de sănătate și bunăstare la Universitatea South Bank din Londra.[4] 

      
Cariera de asistent medical 
Mullally a deținut posturi de asistentă medicală la Spitalul St Thomas și Spitalul Royal 

Marsden (unde a finalizat cursul lor de asistentă medicală de specialitate). Ea a ocupat o serie de 
funcții de conducere în asistentă medicală, mai întâi la fostul Spital Westminster (unde a fost soră de 
secție și șef de dezvoltare a practicii) și apoi ca director de asistență medicală la Chelsea și 
Westminster, devenind ulterior adjunct și director executiv interimar. În 1999, a fost numită în 
funcția de Chief Nursing Officer și director al experienței pacientului pentru Anglia. Ea a fost cea 
mai tânără persoană care a ocupat aceste funcții. Ea a fost director non-executiv al Consiliului 
englez de îngrijire medicală, moașă și vizite de sănătate.[7] 

      
Mullally a fost guvernator independent la London South Bank University între 2005 și 2015, 

unde a devenit vicepreședinte al consiliului guvernatorilor și președinte al comitetului pentru 
politici și resurse.[8] Ea a fost director non-executiv al Royal Marsden NHS Foundation Trust din 
2005 până în 2012,[5][9] și a deținut un rol neexecutiv la Salisbury NHS Foundation între 2012 și 
2016.[10] Mullally a devenit membru laic al Consiliului King's College din Londra în 2016.[11] 

 
Slujire rânduită 
Din 1998 până în 2001, Mullally a urmat pregătire pentru slujirea hirotonită la Institutul de 

Educație Teologică de Sud-Est (acum Colegiul de Teologie al Sf. Augustin).[12] Ea a studiat, de 
asemenea, teologia la Universitatea din Kent în această perioadă, absolvind o diplomă în teologie 
(DipTh) în 2001.[4] Ea a fost hirotonită în Biserica Angliei: a făcut diacon la Michaelmas 2001 (30 
septembrie) la Catedrala Southwark[13] și a hirotonit preot următoarea Mihail (5 octombrie 2002) 
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la Holy Trinity, Clapham – ambele ori de către Tom Butler, Episcop din Southwark.[14] Din 2001 
până în 2004, ea și-a slujit curator ca pastor non-stipendiar (adică ministru cu jumătate de normă) la 
Parohia Battersea Fields din Dioceza Southwark.[4][12] 

    
În 2004, Mullally și-a părăsit poziția de ofițer șef de asistență medicală pentru a continua 

ministerul cu normă întreagă.[15] Ea a servit apoi ca asistent curator la Biserica Sf. Mântuitor, 
Battersea Fields din 2004 până în 2006.[4][16] Ea a absolvit un Master of Arts (MA) în teologie 
pastorală la Heythrop College, Universitatea din Londra în 2006.[4] În 2006, ea a devenit rectorul 
echipei de slujire a echipei Sutton la Biserica Sf. Nicolae, Sutton, Londra.[12] Pe lângă munca ei 
parohială, ea a predat etică în Dioceza de Southwark, a fost implicată într-un program de conducere 
a clerului anglican și a făcut parte din comisia diocezei a Bisericii Angliei. Din 2012 până în 2015, 
ea a fost trezorier canonic la Catedrala Salisbury din Dioceza din Salisbury.[12][17] 

 
slujirea episcopală 
În iunie 2015, a fost anunțat că Mullally va fi următorul episcop de Crediton, un episcop 

sufragan în Dieceza de Exeter.[18] La 22 iulie 2015, a fost sfințită episcop de către Justin Welby, 
arhiepiscopul de Canterbury, în timpul unei ceremonii la Catedrala din Canterbury.[19] Ea și Rachel 
Treweek au fost primele femei care au fost hirotonite ca episcopi în Catedrala Canterbury.[20] În 
septembrie 2015, ea a devenit prima femeie din Biserica Angliei care a condus un serviciu de 
hirotonire, hirotonind doi diaconi, Leisa McGovern și Sheila Walker, ca preoți în Biserica St Mary, 
Ottery St Mary, Devon.[21] 

    
La 18 decembrie 2017, s-a anunțat că va fi următorul episcop al Londrei, succedându-i lui 

Richard Chartres, care s-a pensionat în februarie 2017.[2] Ca episcop de Londra, ea este al treilea 
cel mai înalt episcop din Biserica Angliei, după arhiepiscopii de Canterbury și York.[22] Între 
confirmarea ei și instalarea ei, ea a fost autorizată ca episcop asistent onorific în Dieceza de Exeter, 
astfel încât să poată îndeplini angajamente legate de fostul ei scaun.[23] Ea a fost aleasă în mod 
corespunzător în scaun de către Colegiul Canonicilor din Catedrala Sf. Paul la 25 ianuarie 2018, 
devenind episcop-ales.[24] Ea a fost tradusă și a intrat în posesia legală deplină a scaunului la 
confirmarea alegerii ei - pe 8 martie la St Mary-le-Bow - și și-a asumat toate atribuțiile la instalarea 
ei la St Paul's pe 12 mai.[3] La 15 iulie 2020, ea a acționat ca consacrator principal la consacrarea 
lui Hugh Nelson și a lui Ruth Bushyager la episcopat: aceasta este o rupere a tradiției, arhiepiscopul 
de Canterbury asumând de obicei acest rol și a fost prima dată când o femeie episcop a condus un 
slujba de consacrare în Biserica Angliei.[25] 

      
Mullally a depus jurământul ca membru al Consiliului Privat al Regatului Unit la 14 martie 

2018.[26] Ea stă ca Lord Spiritual în Camera Lorzilor.[27] Introducerea ei în Camera Lorzilor a 
avut loc la 24 mai 2018.[28] Ea i-a succedat Lordului Chartres și a devenit prima femeie Decan al 
Capelei Regale la 12 iulie 2019.[29][30] 

 
Vizualizări 
Mullally se auto-descrie feministă și va hirotoni atât bărbați, cât și femei la preoție.[31] 

Potrivit Financial Times, Mullally „este văzută ca un liberal teologic.”[32] Cu toate acestea, ea 
susține, de asemenea, includerea în Biserica Angliei a celor care resping hirotonirea femeilor, 
afirmând la anunțul ei ca următorul episcop al Londrei. ; „Sunt foarte respectuos față de cei care, 
din motive teologice, nu pot accepta rolul meu de preot sau episcop. Cred că diversitatea Bisericii în 
Londra ar trebui să înflorească și să crească; toată lumea ar trebui să poată găsi un cămin 
spiritual.”[33] ] 

     
Mullally susține actuala învățătură a Bisericii Angliei despre căsătorie; adică între un bărbat și 
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o femeie pe viață.[33] În septembrie 2016, ea a devenit unul dintre cei 10 episcopi care alcătuiesc 
„Grupul de reflecție al episcopilor despre sexualitate” al bisericii.[34] În ceea ce privește relațiile 
între persoane de același sex, ea a declarat în 2017 că „Este un moment pentru noi să reflectăm 
asupra tradiției și scripturilor noastre și să spunem împreună cum putem oferi un răspuns care să fie 
iubire incluzivă.”[33] Întrebată despre persoanele LGBT din biserică, ea a spus în continuare că 
„Ceea ce trebuie să ne amintim este că este vorba despre oameni, iar biserica caută să demonstreze 
dragoste tuturor, pentru că reflectă pe Dumnezeul iubirii, care iubește pe toți.”[35] În 2022, 
Mullally a susținut respectarea Lunii istoriei LGBT+ și lansarea unui grup consultativ care vizează 
consilierea Episcopiei cu privire la „îngrijirea pastorală și includerea persoanelor LGBT+ în viața 
comunităților noastre bisericești.”[36] 

         
Mullally și-a descris punctele de vedere despre avort ca fiind în favoarea drepturilor la avort, 

deși s-ar înclina împotriva avortului în fața propriei sale decizii. Ea a spus că „Aș bănui că aș 
descrie abordarea mea față de această problemă ca fiind mai degrabă pro-alecție decât pro viață, 
deși, dacă ar fi un continuum, aș fi undeva de-a lungul ei îndreptându-mă către pro-viață atunci când 
se referă la alegerea mea și apoi permițând alegerea atunci când se referă la alții.”[37] 

 
Viata personala 
În 1987, s-a căsătorit cu Eamonn Mullally; cuplul are o fiică și un fiu.[38][39] 
    
După numirea ei ca episcop al Londrei, Mullally s-a mutat în Old Decanery din St Paul's. 

Mullally a declarat că a făcut modificări proprietății, inclusiv construirea unui oratoriu într-o fostă 
spălătorie în care roagă rozariul și alte devoțiuni mariane și prezidează adorațiile euharistice 
săptămânale.[40] 

     
Mullally a declarat că are dislexie și îi este greu să citească genealogiile biblice.[5] 
 
Onoruri 
În onorurile de Anul Nou din 2005, Mullally a fost numită Dame Commander al Ordinului 

Imperiului Britanic (DBE) ca recunoaștere pentru contribuția ei la asistență medicală și 
moașă.[41][42] Deși clerul britanic care este făcut cavaleri nu primește distincția (dublare cu o sabie) 
și, prin urmare, clerul de sex masculin nu folosește titlul de domn, doamnele nu sunt dublate și, prin 
urmare, clerul feminin este liber să folosească titlul de Dame.[39][43] ] Cu toate acestea, este 
alegerea ei dacă este numită „Dame Sarah”, iar titlul a fost adesea omis atunci când a anunțat-o ca 
următorul episcop al Londrei în 2017.[2][27][44][45][46] ][47] 

     
Mullally a primit onoruri academice. Ea a fost numită bursieră a Universității din Londra 

South Bank în 2001,[48] și membru al Universității Canterbury Christ Church în 2006.[49] Ea a 
primit doctorate onorifice de la Universitatea Bournemouth (2004), Universitatea din 
Wolverhampton (2004) și Universitatea din Hertfordshire (2005).[50] 

 
Stiluri 
Domnișoara Sarah Bowser (1962–1987) 
Doamna Sarah Mullally (1987–2001) 
Rev. Sarah Mullally (2001–2005) 
Revd Dame Sarah Mullally DBE (2005–2012) 
Revd Canon Dame Sarah Mullally DBE (2012–2015) 
The Rt Revd Dame Sarah Mullally DBE (2015–2018) 
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The Rt Revd și Rt Hon Dame Sarah Mullally DBE, Lord Bishop of London (2018-prezent)69 
 
 
 
 

Anne Hollinghurst 

 
 
 
 
Anne Elizabeth Hollinghurst (născută la 4 martie 1964) este un episcop al Bisericii Angliei și 

o fostă lucrătoare pentru tineret. Din septembrie 2015, ea este episcopul de Aston, episcopul 
sufragan din Dieceza de Birmingham. Din 2010 până în 2015, a fost vicar al Bisericii Sf. Petru, St 
Albans. 

    
Tinereţe 
Hollinghurst s-a născut pe 4 martie 1964 din William și Audrey Bailey.[1] Experiența ei 

timpurie a Bisericii Angliei a fost în tradiția liberal-catolică.[2] 
     
Prima ei carieră a fost ca lucrătoare pentru tineret în suburbiile Sussex și apoi în centrul 

orașului Nottingham.[2][3] Ea a intrat în Trinity College, Bristol, un colegiu teologic evanghelic 
anglican, pentru a se pregăti pentru slujirea hirotonită și a absolvit Universitatea din Bristol cu o 
diplomă de licență în arte (BA) în 1996.[4] 

     
Slujire rânduită 
Hollinghurst a fost hirotonit în Biserica Angliei: făcut diacon la Petertide 1996 (30 iunie) de 

Patrick Harris, Episcop de Southwell la Southwell Minster[5] și hirotonit preot după Petertide (28 
iunie 1997), de către Alan Morgan, Episcop de Sherwood la Christ Church, Chilwell.[6] Din 1996 
până în 1999, ea și-a servit curator la St Saviors in the Meadows, Nottingham.[3] Ea a împărtășit 
această pază cu soțul ei, Steve Hollinghurst, care este și preot al Bisericii Angliei.[2] Din 1999 până 
în 2005, ea a fost împreună capelan anglican al Universității din Derby și capelan al Catedralei din 
Derby.[4] În acest timp, ea a ținut și prelegeri despre religie și gen la Departamentul de Studii 
Religioase a Universității Derby. 

      
În 2005, s-a mutat la Manchester. A fost numită capelan intern al episcopului de Manchester, 

Nigel McCulloch, și canon rezidențial al Catedralei din Manchester.[2][3] Ea a absolvit o diplomă 
de master în studii la Hughes Hall, Cambridge în 2010.[4] La 12 ianuarie 2010, ea a devenit vicar al 
Bisericii Sf. Petru, St Albans, în Dioceza St Albans.[7] În 2011, ea a fost aleasă membru al Casei 
Clerului a Sinodului General St Albans.[8] 

 
slujirea episcopală 
La 2 iulie 2015, Hollinghurst a fost anunțat ca următorul episcop de Aston, o episcopie 

sufragană din Dieceza de Birmingham.[3] La 29 septembrie 2015, a fost sfințită episcop de Justin 
Welby, Arhiepiscopul de Canterbury, în timpul unei slujbe la Catedrala Sf. Paul, Londra.[9][10] Ea 
este al 10-lea episcop de Aston.[2] 

    
                                                 
69 https:// en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Mullally, accesată 11.11.2022. Licență:  
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Viata personala 
Interesele de cercetare ale lui Hollinghurst includ teologia feministă, genul și limbajul lui 

Dumnezeu[11] și spiritualitatea creștină.[12] Hollinghurst a contribuit la cartea Earthed cu un 
capitol despre spiritualitatea franciscană și natura.[13] 

     
În 1984, s-a căsătorit cu Steve Hollinghurst.[1][14] Este preot în Biserica Angliei care 

lucrează cu Armata Bisericii din 2003.[15] În prezent, este tutore cu jumătate de normă pentru 
Armata Bisericii și cercetător independent, consultant și formator în cultură și misiune.[14][16] 

      
Sora lui Hollinghurst, Helen, este, de asemenea, un preot al Bisericii Angliei.70 
 
 
 
 

Ruth Worsley 

 
 
 
Ruth Elizabeth Worsley, QHC (născută în 1962) este episcopul Bisericii Angliei. Din 

septembrie 2015, ea este episcopul de Taunton, episcop sufragan al Diocezei din Bath și Wells. Din 
2013 până în 2015, a fost Arhidiacon al Wiltshire. 

    
Tinereţe 
Worsley sa născut în 1962 în Hampton, Middlesex.[1][2] A studiat literatura engleză, teologia 

și studiile biblice la Universitatea din Manchester. Se pregătea să devină asistentă medicală când a 
simțit chemarea la slujire și a plecat să ocupe o poziție de ministru laic.[2] Ea s-a instruit pentru 
slujirea hirotonită la St John's College, Nottingham, un colegiu teologic anglican.[3] 

     
Slujire rânduită 
Worsley a fost hirotonit în Biserica Angliei: făcut diacon la Michaelmas 1996 (29 septembrie) 

de către Patrick Harris, Episcop de Southwell la Biserica St Mary's, Nottingham[4] și a hirotonit 
preot după Mihail (5 octombrie 1997), de către Alan Morgan, Episcop de Sherwood la Biserica Sf. 
Petru, Ravenshead.[5] Ea a slujit la biserica St Leodegarius, Basford (1996-1998) și la Biserica Sf. 
Ștefan, Hyson Green (1998-2001) din Nottingham.[1] Din 2001 până în 2008, a fost preot 
responsabil cu beneficiul Hyson Green (Biserica Sf. Ștefan) și Forest Fields.[1][6] Ea a fost, de 
asemenea, Area Decan of Nottingham North între 2006 și 2008.[1] 

     
Din 2007 până în 2010, Worsley a fost decan al Ministerului Femeilor în Dioceza de 

Southwell și Nottingham și canon de onoare al Southwell Minster.[7] În 2009, a fost numită capelan 
de onoare al reginei;[8] și în 2010 în postul de ofițer de dezvoltare parohială pentru zona Woolwich 
din dioceza de Southwark.[9] În februarie 2013, a fost numită Arhidiacon de Wilts.[10] Ea a 
renunțat ca arhidiacon după ce a devenit episcop. 

     
slujirea episcopală 
La 30 iunie 2015, ea a fost anunțată ca următorul episcop de Taunton, un episcop sufragan în 

Dioceza din Bath și Wells.[3][11] La 29 septembrie 2015, a fost sfințită episcop de Justin Welby, 
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Arhiepiscopul de Canterbury, în timpul unei slujbe la Catedrala Sf. Paul, Londra.[12][13] Ea a fost 
instalată ca episcop de Taunton la Catedrala Wells pe 2 octombrie.[14] Primul ei act ca episcop a 
fost să admită și să licențieze nouă persoane ca cititori.[15] 

       
Viata personala 
Worsley este căsătorit cu Howard, care este, de asemenea, hirotonit în Biserica Angliei.[6][16] 

Împreună, au trei copii; Natanael, Ionatan și Beniamin.71 
 
 
 
 

Christine Hardman 
 
 
 
Christine Elizabeth Hardman (născută Atkins; născută la 27 august 1951) este un episcop 

anglican britanic pensionat și fost Lord Spiritual. Ea a servit ca Arhidiacon de Lewisham, 
2001–2008; Arhidiacon de Lewisham & Greenwich, 2008–2012; și Episcop de Newcastle, 
2015–2021. 

    
Tinerete si educatie 
Hardman a fost educat la Școala de Fete a Reginei Elisabeta, apoi la o școală de liceu pentru 

fete din Barnet, Londra.[3] A studiat economia la Woolwich Polytechnic (acum Universitatea din 
Greenwich)[4] și a absolvit Universitatea din Londra cu o diplomă de licență în științe (BSc) în 
1973.[2] După aceasta, ea a lucrat ca funcționar și la o agenție imobiliară. Mai târziu, a studiat 
Teologia Aplicată la Westminster College, Oxford și a absolvit o diplomă de Master în Teologie 
(MTh) în 1994.[3] 

     
Hardman s-a antrenat pentru slujirea hirotonită, cu jumătate de normă, cu Cursul de slujire din 

St Albans (acesta a fuzionat mai târziu pentru a deveni Cursul de slujire în Regiunea de Est de 
astăzi).[5] Ea este primul episcop diecezan al Bisericii Angliei care a fost instruit pe un curs cu 
jumătate de normă, mai degrabă decât la un colegiu teologic rezidențial.[6] 

     
Slujire rânduită 
Hardman a fost autorizat ca diaconă la Michaelmas 1984 (30 septembrie) de către John Taylor, 

Episcop de St Albans, la Catedrala St Albans,[7] și a slujit la St John the Baptist, Markyate Street 
din Dioceza St Albans din 1984 până în 1987. A fost făcută diacon la 9 mai 1987, de către John 
Taylor, episcop de St Albans, la St John's, Chipping Barnet.[8] Apoi a slujit ca diacon parohial St 
John's timp de un an. Din 1988 până în 1991, ea a fost tutore în cadrul programului de instruire 
ministerială din St Albans. Ea a slujit ca Director de Curs la St Albans and Oxford Ministry Course 
din 1991 până în 1996. A fost hirotonită preot în 1994; primul an în care Biserica Angliei a hirotonit 
femei la preoție. S-a întors la Sfântul Ioan Botezătorul, strada Markyate, pentru a-și sluji curatoria 
între 1994 și 1996.[2] 

      
Hardman a fost atunci vicar al Sfintei Treimi și Hristos Regele, Stevenage din 1996 până în 

2001, precum și decan rural al Stevenage din 1999 până în 2001. Atunci a fost arhidiacon de 
Lewisham[9] (titlul postului s-a schimbat în Arhidiacon de Lewisham). & Greenwich în 2008) până 
la retragerea ei din funcție la 30 noiembrie 2012. Apoi a devenit preot asistent la Catedrala 
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Southwark și a deținut titlul de arhidiacon-emerit.[10] 
       
Ea este membră a Sinodului General al Bisericii Angliei din 1998, cu o scurtă pauză, și a fost 

Prolocutor al Camerei Inferioare a Convocației de la Canterbury în ultimul sinod 2010–2015; ca 
episcop eparhial a devenit automat din nou membră a sinodului în Casa Episcopilor. În cadrul 
sinodului, ea a slujit în următoarele comitete: Comitetul de revizuire a rugăciunilor euharistice, 
Grupul de revizuire a eparhiilor și măsurilor pastorale și Grupul consultativ pentru investiții etice. 
Ea a fost implicată în legislația care a permis femeilor să devină episcopi în Biserica Angliei. 

 
slujirea episcopală 
La 2 septembrie 2015, a fost anunțat că Hardman va deveni al doisprezecelea episcop de 

Newcastle[5] - a doua femeie care va fi episcop diecezan în Biserica Angliei și prima din provincia 
York. Ea a devenit episcopul de Newcastle când alegerea ei canonică a fost confirmată pe 22 
septembrie 2015 la York Minster.[11] La 30 noiembrie 2015, a fost sfințită episcop de către John 
Sentamu, Arhiepiscop de York, în timpul unei slujbe la York Minster.[11] La 12 decembrie, a avut 
loc o slujbă de inaugurare la Catedrala din Newcastle, în timpul căreia a fost înscăunată ca episcop 
de Newcastle.[12] 

     
Odată cu pensionarea, la 30 septembrie 2015, a lui Jonathan Gledhill, episcop de Lichfield, un 

loc în Camera Lorzilor a devenit vacant. Odată cu adoptarea Lords Spiritual (Women) Act 2015, 
postul vacant trebuia ocupat de o femeie dacă una era eligibilă. Deoarece confirmarea alegerii de 
către Hardman a avut loc cu opt zile mai devreme, ea a devenit eligibilă. La 18 noiembrie 2015, ea 
s-a alăturat oficial Camerei Lorzilor în calitate de Lord Spiritual, dar tradiția spune că ea își va lua 
locul numai după ce a participat la o ceremonie de introducere.[13] Ea a fost prezentată Camerei 
Lorzilor la 26 ianuarie 2016[14] și a ținut discursul inaugural pe 25 mai 2016.[15] 

     
La 14 august 2021, Hardman și-a anunțat pensionarea, începând cu 30 noiembrie 

2021.[16][17] 
     
Viata personala 
În 1971, la vârsta de 19 ani, s-a căsătorit cu Roger Hardman[3][4] la Biserica Sf. Peter, Arkley, 

Hertfordshire; acum au două fiice adulte și patru nepoți.[18] Hobby-urile ei, inclusiv alergarea și 
ciclismul; ea a finalizat de trei ori Maratonul de la Londra și o dată Great North Run. 

      
Stiluri 
Reverenda Christine Hardman (1987–2001) 
Venerabila Christine Hardman (2001 – 22 septembrie 2015) 
Reverendul Christine Hardman (22 septembrie – 30 noiembrie 2015) 
The Right Reverend Christine Hardman (30 noiembrie 2015 – prezent)72 
 
 
 
 

Karen Gorham 
 
 
 
Karen Marisa Gorham, FRSA (născută la 24 iunie 1964) este un episcop al Bisericii Britanice 
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din Anglia. Din februarie 2016, ea este Episcopul de Sherborne, episcop sufragan în Dieceza de 
Salisbury; și a fost episcop interimar de Salisbury din 2021 până în 2022.[1] Din 2007 până în 2016, 
ea a fost arhidiaconul de Buckingham în Dioceza de Oxford. 

    
Tinerete si educatie 
Gorham s-a născut pe 24 iunie 1964.[2] A fost educată la Mayflower High School, o școală de 

stat din Billericay, Essex.[3] Ea a studiat pentru o diplomă de licență în arte la Universitatea din 
Bristol și a absolvit în 1995.[4] Ea sa instruit pentru slujirea hirotonită la Trinity College, Bristol, un 
colegiu teologic anglican în tradiția evanghelică.[5] 

     
Slujire rânduită 
Gorham a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon la Petertide 1995 (2 iulie) de către John 

Habgood, Arhiepiscop de York, la York Minster, și ca preot în 1996.[6] Din 1995 până în 1999, ea 
și-a slujit curator în parohia Northallerton cu Kirby Sigston în Dioceza din York.[5] 

     
Gorham s-a mutat apoi la Dioceza de Canterbury și a fost preot responsabil de Biserica Sf. 

Paul, Maidstone, din 1999 până în 2007.[6][7] În plus, ea a deținut două numiri în acest timp, ca 
director adjunct al ordonanțelor din 2002 și decan de zonă din Maidstone din 2003.[4][6] În 2006, a 
fost numită canonică de onoare al Catedralei din Canterbury.[5] 

      
În 2007, Gorham s-a mutat în Dioceza de Oxford pentru a deveni noul Arhidiacon de 

Buckingham.[5] La 6 octombrie 2007, a fost inaugurată ca arhidiacon la Biserica All Saints', High 
Wycombe, de către Alan Wilson, episcopul de Buckingham.[8] Ea a demisionat din funcția de 
arhidiacon la 19 ianuarie 2016, în pregătirea pentru consacrarea ei la episcopat.[9] 

      
slujirea episcopală 
La 26 noiembrie 2015, a fost anunțat că Gorham va fi următorul episcop de Sherborne, un 

episcop sufragan în Dieceza de Salisbury.[4] La 24 februarie 2016, a fost consacrată episcop de 
către Justin Welby, Arhiepiscop de Canterbury, la Westminster Abbey.[5] La 6 martie 2016, ea a fost 
primită în eparhie în timpul unei slujbe la Sherborne Abbey.[10] În postul vacant de după 
pensionarea lui Nick Holtam la 3 iulie 2021, Gorham a servit suplimentar ca episcop diecezan 
interimar (Episcop interimar de Salisbury) până când Stephen Lake a fost inaugurat la 19 iunie 
2022.[1][11] 

       
Publicații 
Naturismul și creștinismul: sunt compatibile? Cărți Grove. 2000. ISBN 978-1-85174-438-1. 

cu Dave Leal.[a][13] 
Onoruri 
În 2012, Gorham a fost ales membru al Societății Regale de Arte (FRSA).[4] 
      
Stiluri 
Pentru mai multe informații despre formele de adresă („stiluri”) oferite în mod tradițional 

clerului Bisericii Angliei, a se vedea Crockford's Clerical Directory and forms of address in the 
United Kingdom. 

Indiferent de stilul sau stilul sau formale, o persoană poate alege ce stiluri să folosească sau 
nu. 

       
Reverendul Karen Gorham (1995–2006) 
Reverendul Canon Karen Gorham (2006–2007) 
Venerabila Karen Gorham (2007-2016) 
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The Right Reverend Karen Gorham (2016-prezent)73 
 
 
 
 

Jo Bailey Wells 
 
 
 
Joanne Caladine Bailey Wells[1] (născută Bailey; născută la 24 iunie 1965) este un episcop, 

teolog și academic britanic anglican. Din 29 iunie 2016, ea este episcopul de Dorking, episcop cu 
sufragan în Dieceza de Guildford.[2] Anterior, ea a fost lector în Vechiul Testament și teologie 
biblică la Ridley Hall, Cambridge, iar apoi profesor asociat de Biblie și slujire la Duke Divinity 
School, Universitatea Duke, Carolina de Nord.[3] Din 2013 până când și-a preluat pe deplin rolul de 
episcop la 29 iunie 2016[4], ea a slujit ca capelan al Arhiepiscopului de Canterbury.[5] 

     
Tinerete si educatie 
Wells sa născut pe 24 iunie 1965[6] în Bradford, West Yorkshire, Anglia.[7][8] A fost educată 

la Queenswood School, o școală independentă pentru fete din Hertfordshire și a urmat clasa a șasea 
la Marlborough College, o școală independentă din Wiltshire.[6][9] Ea a luat un an paus înainte de 
universitate și a petrecut ceva timp la o misiune creștină în Transkei, Africa de Sud.[9] 

      
Ea s-a înscris la Corpus Christi College, Cambridge în 1984, doar al doilea an în care colegiul 

a admis femei, pentru a studia Științele Naturii.[9] Ea a absolvit cu o diplomă de licență în arte (BA) 
în 1987:[10] conform tradiției, BA a fost promovată la o diplomă de master în arte (MA Cantab) în 
1990.[11] În perioada petrecută la Cambridge, ea a primit un semi-albastru pentru hochei pe 
gheață.[9] Ea a primit o bursă rotariană pentru a-și continua studiile la o universitate din America.[9] 
Ea a ales să studieze comunicarea interculturală la Universitatea din Minnesota.[9][10] În timp ce se 
afla în Statele Unite, ea s-a implicat în Biserica Episcopală și a fost pastor de tineret la Biserica 
Episcopală Mesia din Saint Paul, Minnesota.[6][9] Ea a absolvit cu o diplomă postuniversitară de 
master în arte (MA) în 1989[10] sau 1990.[8] 

      
În timp ce se afla în America, ea a simțit chemarea la hirotonire și s-a întors în Anglia.[9] A 

studiat teologia la St John's College, Durham, absolvind o a doua licență în 1992.[10] Apoi s-a 
instruit pentru slujirea hirotonită la Cranmer Hall, Durham, un colegiu teologic anglican care face 
parte din St John's College.[3] Când a început colegiul teologic, femeile nu erau încă hirotonite ca 
preoți în Biserica Angliei.[9] Ea și-a continuat studiile și a absolvit Universitatea din Durham cu o 
diplomă de doctor în filozofie (PhD) în 1997.[8] Teza ei de doctorat a fost intitulată „O națiune 
sfântă: chemarea lui Israel la sfințenie într-o perspectivă canonică”.[12] 

       
Slujire rânduită 
Wells a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon în 1995 și ca preot în 1996.[8] Din 1995 

până în 2001, a făcut parte din echipa de minister a Clare College, Cambridge: a slujit ca capelan 
din 1995 până în 1998 și ca decan din 1998 până în 2001.[3] După ce a fost hirotonită într-un post 
de capelan, ea a ratat postul obișnuit de pregătire a curatorilor.[9] 

      
Din 1997 până în 2001, Wells a fost director de studii în teologie la Clare College, Cambridge 

și lector afiliat la Facultatea de Divinitate, Universitatea din Cambridge. Din 2001 până în 2005, ea 
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a fost lector în Vechiul Testament și teologie biblică la Ridley Hall, Cambridge, un colegiu teologic 
anglican.[3] Ea a servit, de asemenea, ca tutore pastoral al colegiului.[2] Din 2005 până în 2012, a 
fost profesor asociat de Biblie și Minister la Duke Divinity School și director al Casei Episcopale 
Anglicane de Studii.[3][8] 

      
În februarie 2013, Wells a fost numit următorul capelan al Arhiepiscopului de Canterbury.[5] 

Prima ei datorie ca capelan a fost să poarte crucea primațială la întronizarea noului arhiepiscop de 
Canterbury, Justin Welby, la Catedrala din Canterbury, pe 21 martie 2013.[2][13] Îl cunoscuse pe 
Welby când erau amândoi studenți la Durham.[9] De asemenea, a fost numită teolog canonic al 
catedralei din Liverpool în 2015.[8][10] 

     
slujirea episcopală 
La 24 martie 2016, Wells a fost anunțat ca următorul episcop de Dorking, o episcopie 

sufragană din Dioceza de Guildford.[2][3] Ea a fost sfințită episcop la 29 iunie 2016 de Justin 
Welby, Arhiepiscopul de Canterbury, în timpul unei slujbe la Catedrala din Canterbury.[1][2] 

      
La 17 octombrie 2022, s-a anunțat că Wells va părăsi Guildford pentru a deveni episcop 

pentru ministerul episcopal [clarificare necesară] în comuniunea anglicană; ea va prelua postul în 
ianuarie 2023 și va avea sediul în Biroul pentru Comuniune Anglicană.[14] 

 
Viata personala 
În 1994, atunci Jo Bailey sa căsătorit cu Sam Wells, un preot al Bisericii Angliei.[15][3] Ei au 

doi copii; un fiu și o fiică.[2] 
     
Lucrări alese 
Bailey Wells, Jo (2000). Poporul Sfânt al lui Dumnezeu: o temă în teologia biblică. Sheffield: 

Sheffield University Press. ISBN 978-1841270968. 
Killingray, Margaret; Bailey Wells, Jo (2000). Folosind cele zece porunci. Cambridge: Grove 

Books Ltd. ISBN 978-1851744435. 
Wells, Jo Bailey (2006). Isaia: Un comentariu devoțional pentru studiu și predicare. Oxford: 

Bible Reading Fellowship. ISBN 978-1841011516.74 
 
 
 
 
 
 

Jan McFarlane 
 
 
 
 
Janet Elizabeth „Jan” McFarlane (născută la 25 noiembrie 1964) este o episcopă britanică a 

Bisericii Angliei și fost terapeut de vorbire și limbaj. Ea este Canon Rezidentar al Catedralei 
Lichfield și Episcop-asistent onorific în Episcopul Lichfield din 2020. Anterior a slujit ca Episcop 
de Repton (episcopul sufragan al Episcopiei din Derby) de la consacrarea ei ca episcop la 29 iunie 
2016;[ 1][2] și (în plus) Episcop interimar din Derby din 31 august 2018 până în februarie 2019.[3] 
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Tinerete si educatie 
Jan McFarlane s-a născut pe 25 noiembrie 1964 în Stoke-on-Trent, Staffordshire, 

Anglia.[4][5][6] A fost educată la Blythe Bridge High School, o școală secundară de stat din Blythe 
Bridge, lângă Stoke-on-Trent.[7] Ea a studiat la Universitatea din Sheffield, absolvind cu o diplomă 
de licență în științe medicale (BMedSci) în 1987.[4] Apoi a lucrat ca logoped în Serviciul Național 
de Sănătate și a locuit în North Staffordshire.[8] S-a specializat în predarea copiilor surzi să 
vorbească.[5] 

     
După ce a fost selectat pentru hirotonire, Jan McFarlane a fost supus unui număr de ani de 

formare. A studiat teologia la St John's College, Durham, și a absolvit Universitatea din Durham cu 
o diplomă de licență în arte (BA) în 1992.[4] Apoi a urmat încă un an de pregătire la Cranmer Hall, 
Durham, un colegiu teologic anglican evanghelic deschis,[4][9] completând o diplomă în minister 
(DipMin) în 1993.[6] 

     
Slujire rânduită 
McFarlane a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon în 1993 la Catedrala Lichfield.[4][9] 

Din 1993 până în 1994, ea a slujit ca diacon parohial în Stafford Team Ministry din Dioceza din 
Lichfield.[4] A fost hirotonită preot în 1994.[4] Ea a fost una dintre primele femei preoți, deoarece 
1994 a fost primul an în care Biserica Angliei a hirotonit femei la preoție.[10] Din 1994 până în 
1996, ea a rămas în Stafford pentru a-și servi curatoria ca parte a Ministerului echipei Stafford.[4][9] 
Din 1996 până în 1999, a fost capelan și canonic minor al Catedralei Ely din Dieceza Ely.[4] 

     
În 1999, ea s-a mutat în Dieceza de Norwich pentru a prelua funcția de Director Eparhial de 

Comunicații.[4] Din 2001 până în 2009, a fost și capelan al lui Graham James, episcopul de 
Norwich.[4][9] Ea a fost aleasă ca următorul arhidiacon al Norwichului în 2008.[8] La 15 martie 
2009, a fost instalată ca Arhidiacon în Catedrala din Norwich.[9] La numirea ei, ea a devenit una 
dintre cele nouă femei arhidiaconi dintr-un total de 112 din Biserica Angliei și prima din dieceza 
ei.[8] Din 2015, ea a slujit și ca director al cititorilor pentru eparhie.[11] 

     
Jan McFarlane a fost ales pentru prima dată în Sinodul General al Bisericii Angliei în 2005.[7] 

Ea este o susținătoare a hirotoniei femeilor ca episcopi.[12] Ea a fost membră a Sinodului General 
care a aprobat consacrarea femeii la episcopat.[13] 

 
slujirea episcopală 
La 26 februarie 2016, Jan McFarlane a fost anunțat ca următorul episcop de Repton, episcop 

sufragan în Dioceza din Derby.[10] A fost sfințită episcop de Justin Welby, Arhiepiscopul de 
Canterbury, la 29 iunie 2016.[1][2] Ea a fost primită în Dioceza din Derby ca episcop de Repton pe 
7 septembrie 2016, în timpul serviciului la Catedrala din Derby.[14] 

     
În ianuarie 2020 a fost anunțat că se va muta pentru a deveni Canon Rezidențiar („Canon 

Custos”) al Catedralei Lichfield[15] și episcop asistent onorific al Episcopiei din Lichfield, în 
aprilie următor[16]. Ea a fost autorizată în mod corespunzător pentru aceste roluri la 3 aprilie 
2020.[17] 

      
Viata personala 
În 2004, McFarlane s-a căsătorit cu Andrew Ridoutt.[6] Soțul ei lucrează ca cameraman de 

televiziune.[10] 
      
În februarie 2014, McFarlane a fost diagnosticat cu cancer de sân. Ca parte a tratamentului ei, 

a suferit o intervenție chirurgicală, chimioterapie și radioterapie. Ea și-a împărtășit povestea unui 
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ziar local, Eastern Daily Press și „a îndemnat pe alți bolnavi de cancer să nu se ascundă de 
boală”.[18] 

      
Lucrări alese 
McFarlane, ianuarie (2009). Rugăciuni de buzunar pentru Advent și Crăciun. Londra: Editura 

Church House. ISBN 9780715141960. 
McFarlane, Jan; Mai bine, Paula; Baines, Nick; Kiddle, John; Cottrell, Stephen (2010). Ready 

Steady Slow: un calendar de Advent cu care să vă relaxați. Londra: Editura Church House. ISBN 
9780715142219. 

McFarlane, ianuarie (2012). Rugăciunile de buzunar de binecuvântare. Londra: Editura 
Church House. ISBN 9780715142394.75 

 
 
 
 
 

Guli Francis-Dehqani 
 
 
 
 
Gulnar Eleanor „Guli” Francis-Dehqani (născut la 18 iunie 1966) este un episcop anglican 

britanic născut în Iran, care este episcop de Chelmsford din 2021. Anterior a slujit ca prim episcop 
de Loughborough, singurul episcop sufragan din Dieceza de Leicester. din 2017 până în 2021. 

     
Tinerete si educatie 
Guli Dehqani-Tafti sa născut în Isfahan, Iran în 1966.[1][2] Tatăl ei Hassan Dehqani-Tafti 

(1920–2008) a fost episcop anglican în Iran din 1961 până la pensionarea sa în 1990, slujind și ca 
președinte episcop al Bisericii Episcopale din Ierusalim și Orientul Mijlociu, 1976–1986. Mama ei 
Margaret a fost fiica lui William Thompson (Episcop în Iran, 1935–1960). În octombrie 1979, după 
Revoluția iraniană, părinții ei au fost atacați într-o tentativă de asasinat care i-a lăsat rănită 
mama,[3][4], iar fratele ei în vârstă de 24 de ani, Bahram, a fost ucis de agenții guvernului iranian în 
mai 1980. [3] Când avea 14 ani, familia ei a fost forțată să părăsească țara în urma revoluției 
iraniene;[5] familia sa stabilit în Hampshire, unde Hassan a rămas episcop în exil.[6] 

       
A fost educată la Clarendon School for Girls, un internat independent din Worcestershire, 

Anglia.[7] Ea a continuat să studieze muzica la Universitatea din Nottingham, absolvind cu o 
diplomă de licență în arte (BA) în 1989.[1][8] Ea a studiat teologia la Universitatea din Bristol, 
absolvind cu o diplomă de master în arte (MA) în 1994 și un doctor în filozofie (doctorat) în 
1999.[8][1] Teza ei de doctorat a fost intitulată „Feminismul religios într-o epocă a imperiului: 
femei misionare CMS în Iran, 1869–1934”.[9] Din 1995 până în 1998, sa pregătit pentru hirotonire 
la Institutul de Educație Teologică de Sud-Est.[1] 

      
Slujire rânduită 
Francis-Dehqani a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon la Michaelmas (27 septembrie) 

1998 de Tom Butler, episcop de Southwark, la Catedrala din Southwark.[10] Ea a fost hirotonită 
preot în ziua de Mihail următoare (2 octombrie 1999) de către Wilfred Wood, episcopul de Croydon, 
la All Saints', Kingston-upon-Thames.[11] Din 1998 până în 2002, ea și-a slujit curator la St Mary 

                                                 
75 https:// en.wikipedia.org/wiki/Jan_McFarlane, accesată 11.11.2022. 
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the Virgin, Mortlake cu East Sheen, în Dioceza de Southwark.[8][1] Apoi, din 2002 până în 2004, a 
fost capelan la Academia Regală de Muzică și la St Marylebone C of E School.[8] În 2004, ea a 
renunțat la slujirea cu normă întreagă pentru a-și crește copiii.[8] Din 2004 până în 2011, ea a 
deținut permisiunea de a oficia în Dioceza de Peterborough.[1] Ea a lucrat, de asemenea, la 
University of Northampton Multi-Faith Chaplaincy între 2009 și 2010 „ajutând echipa de capelan să 
dezvolte o abordare mai eficientă a mai multor credințe”.[12] 

      
În 2011, Francis-Dehqani s-a întors la slujirea cu normă întreagă, după ce a fost numit Ofițer 

de Formare Curat pentru Dioceza de Peterborough.[8] În plus, a fost numită în 2012, în 2012, 
consilier al eparhiei pentru ministerul femeilor.[1] 2013–2017, a fost membră a Sinodului 
general[13][12] (mai târziu a fost sufragană aleasă, 2019–2021, iar din oficiu ca eparhială, din 
2021). A fost făcută canon de onoare al Catedralei Peterborough în noiembrie 2016.[14] 

       
slujirea episcopală 
La 11 iulie 2017, a fost anunțat că Francis-Dehqani va deveni primul episcop de 

Loughborough, episcopul sufragan al Diocezei de Leicester.[8] În plus față de îndatoririle sale de 
sufragan, ea a avut, de asemenea, „accent pe sprijinirea clerului negru, asiatic și minoritar etnic 
(BAME), lucrătorilor laici și congregațiilor” din eparhie.[13][15] Ea a fost sfințită episcop în timpul 
unei slujbe la Catedrala Canterbury pe 30 noiembrie 2017.[13][16] Aceasta a făcut-o prima femeie 
BAME care a fost numită episcop în Biserica Angliei.[17] 

       
A fost anunțat pe 17 decembrie 2020 că Francis-Dehqani urma să se traducă în Chelmsford în 

2021, devenind episcop diecezan al Diocezei de Chelmsford (East London și Essex).[18] Alegerea 
ei canonică de către Colegiul Canonicilor din Catedrala Chelmsford a avut loc prin teleconferință la 
26 ianuarie 2021;[19] confirmarea alegerii ei, prin care și-a luat legal noul Scaun, a avut loc la 11 
martie 2021.[20] 

      
Ea s-a alăturat Camerei Lorzilor ca una dintre Lords Spiritual, în temeiul Lords Spiritual 

(Women) Act 2015 la 1 noiembrie 2021.[21] 
        
Viata personala 
Este căsătorită cu Lee Francis-Dehqani, un preot și canonic anglican: la momentul numirii ei 

ca episcop, el slujea ca rector al echipei Oakham și decan rural al Rutland, iar în 2018 a fost numit 
rector al echipei Fosse din Leicester. Eparhie. Împreună au trei copii.76 

 
 
 
 

June Osborne 
 
 
 
June Osborne (născut la 10 iunie 1953) este un episcop anglican britanic. Din iulie 2017, ea 

slujește ca episcop de Llandaff în Biserica din Țara Galilor. Între 2004 și 2017, ea a ocupat funcția 
de decan de Salisbury și a fost prima femeie care a condus una dintre catedralele medievale din 
Anglia. 

    
Tinereţe 
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Osborne s-a născut pe 10 iunie 1953 în Manchester, Anglia.[1][2] Ea a început să studieze 
dreptul până când a simțit „mâna Raiului” și a decis să studieze pentru slujire.[3] A urmat cursurile 
Universității din Manchester, unde a absolvit sociologie, după care a lucrat ca mirenă în slujirea 
parohială la Biserica St Aldate, Oxford.[4] Apoi s-a mutat la personalul administrativ al 
Universităților și Colegiilor Christian Fellowship, unde a condus conferința de o săptămână 
„Vocația 78”. Acest eveniment, la care au participat 1400 de studenți evanghelici din Marea Britanie 
și din străinătate, și-a propus să ajute profesioniștii să dezvolte „mințile creștine temeinice”, astfel 
încât să permită credinței lor să-i influențeze în munca lor[5]. 

    
De la UCCF, ea s-a mutat la Wycliffe Hall, Oxford pentru a urma cursuri de hirotonire, ca 

urmare a unui sentiment de chemare la slujirea parohială: „Femeile ar trebui să fie pregătite să-și 
lase deoparte reticența lor naturală [de a] asuma participarea deplină la conducerea bisericii”. Ea a 
mai spus că „întreaga structură a ministerului trebuie schimbată, astfel încât să nu punem pe nimeni 
într-o poziție izolată la vârf, așa cum se întâmplă în prezent. Ar trebui să fie o echipă”.[4] Ea a fost 
prima femeie care a ocupat un loc la colegiul care anterior era exclusiv masculin.[3] Ea a urmat, de 
asemenea, formare la St John's College, Nottingham.[6] 

     
Slujire rânduită 
În 1980, ea a devenit diaconesă la St Martin în Bull Ring, Birmingham. Ea a slujit, de 

asemenea, la Biserica St Aldate, Oxford și în parohiile Old Ford din Londra. În anii 1980 a fost un 
vorbitor regulat la festivalul de muzică creștină Greenbelt.[7][8] A fost numită una dintre primele 
femei diaconi din Biserica Angliei în 1987.[3] 

    
Osborne a fost hirotonită preoție în 1994, una dintre primele femei care a fost hirotonită în 

Anglia.[2] La Sinodul General al Bisericii de anul trecut s-a discutat mult dacă să hirotonească sau 
nu preoți. The Times a atribuit discursul lui Osborne la sinod „pentru că a schimbat votul Sinodului 
General în favoarea femeilor preoți”.[3] 

      
Ea s-a mutat în anul următor la Salisbury, unde a slujit ca trezorier canonic până la numirea ei 

ca decan. Ea a fost decan de Salisbury de la 1 mai 2004[9] până în iulie 2017. A fost prima femeie 
care a servit ca decan la Catedrala din Salisbury și prima la oricare dintre catedralele medievale din 
Anglia.[2] Ea a servit ca decan interimar de la pensionarea predecesorului ei, Derek Watson, în 
2002.[10] 

      
Ea este interesată de dialogul interconfesional și, în 2017, a participat la Consiliul liderilor 

religioși mondiali pentru Institutul Interconfesional Elijah.[11] 
     
slujirea episcopală 
În 2014, după votul pentru a permite consacrarea femeilor ca episcopi, au existat speculații că 

Osborne ar putea deveni prima femeie episcop din Biserica Angliei.[3][12] 
      
La 27 aprilie 2017, a fost anunțat că Osborne va fi următorul episcop de Llandaff în Biserica 

din Țara Galilor.[13] Alegerea ei a fost confirmată la o reuniune a Sinodului Sacru din 14 iulie 2017, 
prin care și-a preluat legal noul post.[14] Ea a fost sfințită episcop la 15 iulie 2017 de către John 
Davies, episcop de Swansea și Brecon, în timpul unei slujbe la Catedrala Brecon.[6] Ea a fost 
instalată ca al 72-lea episcop de Llandaff în timpul unei slujbe la Catedrala Llandaff pe 22 iulie 
2017.[14][15] 

      
În noiembrie 2021, mass-media a publicat acuzații de agresiune în dieceza de Llandaff. 

Osborne a fost acuzat într-o plângere din 2020 că l-a intimidat pe decanul din Llandaff, Reverendul 
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Gerwyn Capon. S-a raportat că investigațiile preliminare finalizate în mai 2021 au sugerat că, pe 
baza probabilităților, Osborne avea un caz la care să răspundă.[16] În decembrie acelui an, un vicar 
local, pretinzând o „cultură a fricii” generală în eparhie, a cerut suspendarea lui Osborne în timp ce 
cazul era examinat.[17] Cazul a fost respins în aprilie 2022, în urma retragerii de către decan a 
plângerii sale.[18][19] Decanul și-a anunțat demisia la 17 mai 2022.[20] 

       
Viata personala 
Este căsătorită cu Paul Goulding KC, avocat. Au doi copii.[6] 
      
În 2006, a fost numită locotenent adjunct pentru Wiltshire (DL).[21] Numirea ei a încetat în 

2017.77 
 
 
 
 
 
 

Marianne Gaarden 
 
 
 
 
Marianne Gaarden (născută la 4 februarie 1964) este un prelat danez care este cel de-al 21-lea 

și actual episcop de Lolland-Falster. 
     
Biografie 
Gaarden este din Brønderslev, unde a devenit studentă la Brønderslev School în 1983.[1] 

Ulterior, a plecat la Barcelona pentru a studia la o școală de artă, unde a absolvit în 1990. Ulterior a 
început studiile de teologie la Universitatea din Copenhaga, pe care a absolvit-o în 2005. În același 
an a terminat studiile la Seminarul din Copenhaga. Între 2006 și 2007 a fost preot paroh la Biserica 
Castelului Frederiksborg din Hillerød. În 2007 a fost numită preoți parohi ai parohiei 
Præstø-Skibinge din Eparhia Roskilde. Între 20110 și 2014 a urmat studii de doctorat în afaceri la 
Universitatea Aarhus. În 2015, ea a fost numită consultant teolog pentru Dieceza de Helsingør, cu 
responsabilitatea pentru instruirea preoției și consilierea și îndrumarea consiliilor bisericești.[2] 

       
Episcop 
La retragerea lui Steen Skovsgaard din funcția de episcop de Lolland-Falster, au fost 

organizate alegeri pentru a găsi un succesor. Patru candidați au fost nominalizați pentru acest post, 
inclusiv Gaarden. Primele alegeri au avut loc în luna mai, unde 2 candidați cu cele mai multe voturi 
au fost eligibili pentru al doilea vot. Gaarden a fost al 2-lea cu cele mai multe voturi, un total de 126 
de voturi.[3] Adversara ei, Christina Rygaard Kristiansen, a primit 146 de voturi. La al doilea vot, 
Marianne Gaarden a primit 206 voturi împotriva a 201 voturi pentru Christina Rygaard Kristiansen. 
Au fost opt voturi albe din 415. Prin urmare, Gaarden a fost ales episcop. A fost consacrată episcop 
la 1 septembrie 2017 și instalată ca episcop de Lolland–Falster la 10 septembrie 2017 în Catedrala 
Maribo.78 

 
 

                                                 
77 https:// en.wikipedia.org/wiki/June_Osborne, accesată 12.11.2022. 
78 https:// en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Gaarden, accesată 12.11.2022. 
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Anne Dyer 
 
 
 
Anne Catherine Dyer (născută în februarie 1957) este un episcop anglican britanic, anterior 

rector și administrator academic. 
     
În 2018, a devenit episcop de Aberdeen și Orkney în Biserica Episcopală Scoțiană. Sub 

rezerva unui proces de raportare, cu recomandarea de a se retrage definitiv, apoi mediere, ea a fost 
suspendată pentru scurt timp din funcție la 10 august 2022, după ce i s-au făcut acuzații de abatere. 
Apelul ei împotriva suspendării a eșuat și, de la jumătatea lunii octombrie, trece printr-un proces de 
plângere și disciplinare la biserică. 

      
Anterior, din 2005 până în 2011, a fost directorul Cranmer Hall, Durham, un colegiu teologic 

al Bisericii Angliei. Apoi, ea a fost rector al Holy Trinity Church, Haddington, East Lothian în 
Dioceza din Edinburgh (în Biserica Episcopală Scoțiană) între 2011 și 2018. 

      
Tinerete si educatie 
Dyer s-a născut în februarie 1957 în Bradford, Yorkshire, Anglia.[1][2][3] A fost educată la 

Bradford Girls' Grammar School, o școală independentă pentru fete.[3] Ea a studiat chimia la St 
Anne's College, Oxford, absolvind cu o diplomă de licență în arte (BA): [1][2] conform tradiției, 
BA a fost promovată ulterior la o diplomă de master în arte (MA Oxon).[2] Apoi a lucrat ca analist 
de afaceri/analist de sisteme la Unilever.[1] 

      
În 1984, Dyer a intrat în Wycliffe Hall, Oxford, un colegiu teologic evanghelic anglican, 

pentru a se pregăti pentru slujirea hirotonită.[2] În acest timp, ea a studiat și teologia.[1] Ea a părăsit 
colegiul teologic în 1987 pentru a fi hirotonită în Biserica Angliei.[2] Ea și-a continuat studiile 
teologice și a absolvit o diplomă de Master în Teologie (MTh) la King's College, Londra în 
1989.[1][2] 

       
Slujire rânduită 
Dyer a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon în 1987 și ca preot în 1994.[2] Toată 

slujirea parohială a lui Dyer în Biserica Angliei a fost petrecută în Dioceza de Rochester.[2] În timp 
ce și-a continuat studiile, ea a ocupat două funcții de pastor non-stipendiar (NSM): la Biserica Sf. 
Ioan, Eden Park (1987-1988) și la Biserica Sf. George, Beckenham (1988-1989).[2] Din 1989 până 
în 1994, a fost diacon parohial al Christ Church, Luton.[2] În 1993, a fost numită consilier asociat în 
evanghelizare pentru eparhie[1]. Din 1994 până în 1998, ea a fost, de asemenea, NSM al Bisericii 
Sf. Barnaba, Istead Rise.[2] Apoi, din 1998 până în 2004, ea a fost ofițer de dezvoltare a 
ministerului pentru Dioceza de Rochester.[1][2] În 2000, a fost numită Canon de onoare al 
Catedralei din Rochester.[2] 

      
În august 2004, Dyer a fost anunțat ca următorul director al Cranmer Hall, Durham.[1] 

Cranmer Hall este un colegiu teologic evanghelic anglican care face parte din St John's College, 
Universitatea Durham. În ianuarie 2005, ea a preluat numirea după acordarea licenței de către 
Episcopul de Durham (Tom Wright).[4] În 2008, a fost numită canon de onoare al Catedralei 
Durham.[2] Ea a demisionat din funcția de director în 2011 și a fost succedata de Mark 
Tanner.[2][5] 
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În 2011, Dyer s-a mutat la Biserica Episcopală Scoțiană, după ce a fost numit rector al Holy 
Trinity Church, Haddington, East Lothian în Dioceza din Edinburgh.[2][6] Din 2015, ea este, de 
asemenea, membru al consiliului Institutului Episcopal Scoțian, colegiul teologic al Bisericii 
Episcopale Scoțiane.[7] 

      
Ministerul Episcopal 
La 9 noiembrie 2017, Dyer a fost selectată ca următorul episcop de Aberdeen și Orkney, 

făcând-o prima femeie care a devenit episcop în Biserica Episcopală Scoțiană.[8][9] Alegerea ei a 
provocat controverse din cauza sexului ei, a susținerii căsătoriilor între persoane de același sex și a 
faptului că nu a fost aleasă chiar de eparhie (a fost numită de Casa Episcopilor după ce eparhia nu a 
reușit să-și aleagă propriul episcop).[10][] 11][12] Doi clerici seniori din eparhie și-au demisionat 
rolurile diecezane în semn de protest, inclusiv Emsley Nimmo, decanul Eparhiei Aberdeen și 
Orkney.[13] Ea a fost sfințită episcop la 1 martie 2018 în timpul unei slujbe la Catedrala Sf. Andrei, 
Aberdeen.[14] 

 
Acuzații de agresiune și anchetă 
În februarie 2021, Dyer a fost acuzat de agresiune de către un număr de clerici, laici și 

angajați ai bisericii în The Times.[15] În martie 2021, Colegiul Episcopilor l-a însărcinat pe Iain 
Torrance să conducă o evaluare independentă a „dificultăților” din Eparhie în urma unei serii de 
acuzații cu privire la Episcop.[16] În august 2021, Colegiul Episcopilor și-a anunțat intenția de a 
amâna publicarea raportului și de a trece la o a doua etapă de revizuire.[17] 

     
Câteva zile mai târziu, The Times a raportat descoperirile lui Torrance, care au preluat dovezi 

de la peste 100 de persoane.[18] Raportul său,[19] pe care Dyer a încercat să-l schimbe după 
finalizare,[20] a constatat că a existat o cultură a hărțuirii și a „disfuncției sistematice în dieceză” și 
că au existat probleme similare anterioare în timpul lui Dyer la Durham. Profesorul Torrance a 
declarat că: „Fără să mă înțeleg în ceea ce mă tem foarte mult că este o repetare a trecutului, nu pot 
recomanda continuarea unui mandat în care mă tem că mai mulți oameni se vor simți diminuați și 
descurajați”. El a recomandat ca Dyer să fie trimisă imediat în concediu sabatic și să renunțe 
definitiv din funcția ei.[21] 

     
Cu toate acestea, episcopii au decis, în schimb, să instituie un proces de mediere[22]. Dyer a 

declarat că ea însăși a fost victimă a agresiunii, că eparhia „nu era bine” și că „procesul de mediere 
oferit eparhiei noastre este tratamentul nostru”.[23] 

      
La 10 august 2022, Dyer a fost suspendat din funcția de episcop după ce SEC a anunțat că a 

primit două plângeri de agresiune.[24] La 23 august, a avut loc un Sinod Episcopal (întâlnire a 
episcopilor) pentru a decide procedura pentru apel: ei au decis să se întâlnească în privat și au fost 
amânate până la 5 septembrie,[25] și ulterior reprogramate[26]. Sinodul Episcopal s-a întrunit în 
cele din urmă pe 30 septembrie, votând 3 la 2 pentru a refuza apelul și a continua suspendarea lui 
Dyer din funcție. Biserica a declarat că „suspendarea nu constituie acțiune disciplinară și nu implică 
nicio presupunere că a fost comisă o abatere”.[27] 

      
Vizualizări 
Dyer se identifică cu tradiția evanghelică deschisă a anglicanismului.[28] 
      
În decembrie 2014, Dyer a semnat o scrisoare deschisă către episcopii Bisericii Episcopale 

Scoțiane care susținea căsătoria între persoane de același sex: aceasta s-a încheiat cu „dorința de a 
clarifica angajamentul nostru continuu de a afirma și sprijini toți oamenii din biserica noastră și de a 
recunoașteți și bucurați-vă de toate căsătoriile, indiferent de orientarea sexuală, ca semne adevărate 
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ale iubirii lui Dumnezeu în Hristos.”[29] Odată cu votul SEC pentru a permite căsătoriile între 
persoane de același sex, ea a condus prima ei astfel de căsătorie în octombrie 2017.[30]. ] 

       
Viata personala 
Dyer este căsătorit cu Roger. Împreună au avut un copil, o fiică,[1] care a murit, la vârsta de 

30 de ani, în noiembrie 2021.79 
 
 
 
 
 

Joanna Penberthy 
 
 
 
 
Joanna Susan Penberthy (născută în 1960) este un episcop anglican galez. Din noiembrie 

2016, ea slujește ca episcop al Sf. Davids în Biserica din Țara Galilor. Ea a fost prima femeie care a 
devenit episcop în Biserica din Țara Galilor, când a fost consacrată episcop la 21 ianuarie 2017.[1] 

      
Ea a slujit în Biserica Angliei și în Biserica din Țara Galilor: a slujit ca diaconă în Dioceza de 

Durham și în Episcopia de Llandaff, ca diacon în Dioceza de Llandaff, în Episcopia Sf. Asaph și în 
Episcopia de St Davids și ca preot în Eparhia St Davids, Eparhia Bath și Wells și Eparhia Swansea 
și Brecon. Numirea ei finală înainte de a fi ridicată la episcopat a fost ca rector al Beneficiului lui 
Glan Ithon în Dioceza de Swansea și Brecon (2015-2016). 

      
Tinerete si educatie 
Penberthy sa născut în 1960 în Swansea, Țara Galilor.[2][3] Ea a fost crescută în Cardiff și a 

fost educată în oraș la Cardiff High School, o școală cuprinzătoare.[3] A studiat la Newnham 
College, Cambridge, absolvind cu o diplomă de licență în arte (BA) în 1981; conform tradiției, BA 
a fost promovată la un Master of Arts (MA Cantab) în 1985.[2] În 1983, a intrat la St John's College, 
Nottingham, un colegiu teologic evanghelic anglican, pentru a se pregăti pentru slujire.[2][4] În 
acest timp, ea a studiat și pentru o diplomă de Master în Teologie (MTh), pe care a terminat-o în 
1984.[2] 

       
Pe lângă slujirea ei cu normă întreagă, Penberthy a întreprins studii cu jumătate de normă în 

fizica cuantică.[5] A primit titlul de doctor în filozofie (PhD) în iulie 2019 de la Universitatea din 
Nottingham.[6][7] Teza ei de doctorat a fost intitulată „Lectura „Cartea paradoxală a clopotului”: un 
studiu de caz în teologie și știință”.[8] 

      
Slujire rânduită 
În 1984, Penberthy a primit licența de diaconă în Biserica Angliei.[2] Din 1984 până în 1985, 

ea a slujit ca diaconesă cu normă întreagă la Biserica Sf. Andrei, Haughton-le-Skerne, în Dioceza de 
Durham.[3] S-a mutat în Țara Galilor în 1985 și și-a început slujirea în Biserica din Țara Galilor. 
Din 1985 până în 1989, a slujit ca diaconesă cu normă întreagă în Benefice de la Llanishen și 
Lisvane, la periferia Cardiffului și în Dioceza de Llandaff.[2][3] 

      
În 1987, Penberthy a fost hirotonit diacon; Biserica din Țara Galilor hirotonise femei în 

                                                 
79 https:// en.wikipedia.org/wiki/Anne_Dyer, accesată 12.11.2022. 



106 

diacon din 1980.[2] Din 1987 până în 1989, ea a fost, de asemenea, un ministru non-stipendiar în 
beneficiul lui Llanishen și Lisvane.[3] Din 1989 până în 1993, ea a fost pastor non-stipendiar în 
beneficiul lui Llanwddyn (Sf. Wyddyn) și Llanfihangel-yng-Nghwynfa și Llwydiarth în Dioceza Sf. 
Asaph;[2] soțul ei a servit ca vicar în această perioadă.[ 9] Din 1993 până în 1995, ea a fost 
slujitoare non-stipendiară în beneficiul Bisericii Sf. Sadwrn, Llansadwrn cu Llanwrda și Manordeilo 
în Dioceza Sf. Davids;[3] soțul ei a fost vicar al acestui beneficiu din 1993 până în 2010.[9] Din 
1994, ea a fost și ofițer provincial în Divizia pentru Dezvoltare și Reînnoire parohială;[2] aceasta a 
fost o numire axată pe evanghelizare.[10] 

       
În 1997, Penberthy a fost hirotonit preot; acesta a fost primul an în care Biserica din Țara 

Galilor a hirotonit femei la preoție, făcând-o una dintre primele femei preoți din provincie.[2][10] 
Ea a continuat să lucreze pentru Divizia pentru Dezvoltare și Reînnoire parohială până în 1999.[3] 
Din 1999 până în 2001, ea a fost Preotul responsabil al Bisericii Sf. Cynwyl, Cynwyl Gaeo cu 
Llansawel și Talley în Dioceza Sf. Davids.[3] A fost numită vicar al beneficului în 2001.[2] Ea a 
fost ofițer de educație pentru adulți pentru Dioceza St Davids între 2001 și 2002 și director de 
cititori pentru eparhie între 2002 și 2010.[3] În februarie 2007, a fost numită Canon al Catedralei St 
Davids, prima femeie care a fost numită canonică la acea catedrală.[11] 

        
În 2010, Penberthy s-a întors în Anglia, lăsând în urmă beneficiul și canonismul ei. Din 2010 

până în 2011, ea a fost preot responsabil cu beneficiul lui Charlton Musgrove (Sf. Ioan) (Sf. Ștefan), 
Cucklington și Stoke Trister în Dioceza din Bath și Wells.[3] A fost numită Rector al beneficiului în 
2011.[2] În iulie 2015, s-a anunțat că va părăsi dieceza pentru a se întoarce în Țara Galilor.[12] La 8 
septembrie 2015, ea a fost inclusă în funcția de rector al Glan Ithon (un beneficiu format din 
Llandrindod Wells (Sfânta Treime) (vechea biserică parohială) și Cefnllys cu Diserth cu Llanyre și 
Llanfihangel Helygen) în Dioceza Swansea și Brecon. 

 
slujirea episcopală 
La 2 noiembrie 2016, a fost anunțat că Penberthy a fost ales următorul episcop de St 

Davids.[3][4] Ea este prima femeie aleasă episcop în Biserica din Țara Galilor.[4] Alegerea ei a fost 
confirmată la 30 noiembrie 2016[14], devenind astfel în mod legal al 129-lea episcop de St Davids. 
Ea a fost sfințită episcop la 21 ianuarie 2017 în timpul unei slujbe la Catedrala Llandaff, ultimul 
episcop sfințit de Barry Morgan, Arhiepiscopul Țării Galilor, înainte de pensionare. Ea a fost 
înscăunată la Catedrala St Davids pe 11 februarie 2017.[3][10] 

     
O postare pe rețelele sociale de pe un cont personal de Twitter din martie 2021, care spunea 

„niciodată, niciodată să nu ai încredere într-un conservator” a condus la critici online semnificative 
din partea publicului și a altor clerici, inclusiv din partea arhiepiscopului de Canterbury, Justin 
Welby.[15] La 2 iunie 2021, ea și-a emis scuze pe site-ul Episcopului St Davids, în care a declarat 
că „a avut încredere și a avut încredere în mulți conservatori și știe că există mulți oameni onorabili 
în acel partid”.[16][17] S-a anunțat pe 21 iunie 2021 că Penberthy va lua o lună de concediu 
medical, scrisoarea arhidiaconilor făcând referire la recenta controversă.[18] Ulterior, anunțul a fost 
modificat pentru a spune că ea va fi în concediu medical până la sfârșitul lunii septembrie, apoi 
până la mijlocul lunii octombrie și apoi până la sfârșitul lunii octombrie[19]. Ea a început o revenire 
treptată la muncă la 1 noiembrie 2021.[20] 

       
Viata personala 
Penberthy este căsătorită cu Adrian Legg, care este și preot anglican.[13][9] Au patru copii.[3] 

În 2015, în timp ce slujea ca rector în cadrul diecezei din Bath și Wells, ea a fost candidată laburist 
în secția Blackmoor Vale din South Somerset District Council.[17] Ea a ajuns pe ultimul loc, din 
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cinci candidați, obținând 275 de voturi (5%).80 
 
 
 
 

Beate Hofmann 
 
 
 
 
Beate Hofmann (născută la 15 octombrie 1963 în Bad Tölz) este un episcop luteran german. 
     
Viaţă 
Hofmann a studiat teologia luterană la Kirchliche Hochschule Bethel din Bielefeld, 

Universitatea Heidelberg, Universitatea Northwestern, Universitatea din Hamburg și Universitatea 
Ludwig Maximilian din Munchen. La 31 octombrie 1993 a fost hirotonită pastor în Biserica 
Evanghelică Luterană din Bavaria. Până în 1996 a fost pastor la Reformations-Gedächtnis-Kirche 
din München-Großhadern. 

     
În 1999 a primit titlul de doctor. în teologie practică de la Universitatea Ludwig Maximilian 

din München. Din 1998 până în 2003 a fost director teologic de studii la Diakonie Neuendettelsau, 
iar din 2003 până în 2013 profesor la Universitatea Luterană din Nürnberg (acum Universitatea 
Luterană de Științe Aplicate Nürnberg). În 2012 și-a finalizat abilitarea la Augustana Divinity 
School Neuendettelsau cu un studiu empiric privind educația religioasă pentru adulți, iar în 2013 a 
fost numită profesor de știință diaconală și management diaconal la Kirchliche Hochschule 
Wuppertal/Betel, unde în 2017 a devenit directorul instituției. Institut für Diakoniewissenschaft und 
Diakoniemanagement (Institutul pentru Studii Diaconale și Management Diaconal). 

      
În 2019, Hofmann a fost ales episcop al Bisericii Evanghelice din Hesse 

Electoratul-Waldeck.[1] 
      
Lucrări de Hofmann 
Mame bune - femei puternice: Istoria și metodele de lucru ale Serviciului Mamelor Bavareze. 

Kohlhammer Verlag, München 2000. ISBN 978-3-17-016190-0 [de asemenea disertație, 1999]. 
Formarea în credință: contribuția cursurilor de credință la educația religioasă a adulților și la 

abilitățile lingvistice. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2013. ISBN 978-3-374-03176-4 
Cultura corporativă diaconală. Un manual pentru directori, împreună cu Cornelia 

Coenen-Marx, Otto Haussecker, Dörte Rasch și Beate Baberske Krohs, Kohlhammer Stuttgart 2008, 
a doua ediție 2010, (Seria Diakonie: Educație - Design - Organizație Vol. 2). ISBN 
978-3-17-021502-3. 

Împreună cu Martin Büscher: Conducerea întreprinderilor diaconale în mod multirațional: 
elemente de bază - controverse - potențiale. Nomos, Baden-Baden 2017. ISBN 978-3-8452-8662-4. 

Împreună cu Cornelia Coenen-Marx: Symphony, Drama, Powerplay - Despre interacțiunea cu 
normă întreagă și munca voluntară în biserică. Kohlhammer Stuttgart 2017. ISBN 
978-3-17-032216-5. 

Împreună cu Barbara Montag: Teologie pentru întreprinderi diaconale. Funcții - roluri - poziții, 
Kohlhammer Stuttgart 2018. ISBN 978-3-17-034588-1.81 

                                                 
80 https:// en.wikipedia.org/wiki/Joanna_Penberthy, accesată 12.11.2022. 
81 https:// en.wikipedia.org/wiki/Beate_Hofmann, accesată 12.11.2022. 
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Kristina Kühnbaum-Schmidt 
 
 
 
 
 
Kristina Kühnbaum-Schmidt (născută în 1964) este un episcop luteran german.[1] 
     
Biografie 
Kühnbaum-Schmidt s-a născut în Braunschweig. A studiat teologia evanghelică luterană la 

Universitatea din Göttingen și la Kirchliche Hochschule Berlin.[2] 
      
Ea a fost hirotonită la Braunschweig în 1995 și a slujit ca pastor al parohiei Wichern și în 

parohia pentru relații publice Propstei.[2] Din 2009, Kühnbaum-Schmidt a lucrat și ca consultant 
psihologic pastoral și supervizor pentru Biserica Evanghelică Luterană din Braunschweig și ca 
lector pentru îngrijirea pastorală. 

       
În 2013, Kühnbaum-Schmidt a fost ales episcop regional al prevostului Meiningen-Suhl în 

Biserica Evanghelică din Germania Centrală (EKM). La 27 septembrie 2018, sinodul Bisericii 
Evanghelice Luterane din Germania de Nord a ales-o ca episcop-președinte (Landesbischöfin), iar 
ea a preluat funcția la 1 aprilie 2019. 

     
În decembrie 2018, Kühnbaum-Schmidt a fost ales vicepreședinte al Comitetului Național 

German al Federației Luterane Mondiale (DNK / LWF). Pe 7 noiembrie 2019, Conferința 
Episcopală a Bisericii Evanghelice Luterane Unite din Germania (VELKD) a ales-o ca episcop 
conducător adjunct. 

       
Lucrări 
„...dar cu imaginație și energie vei putea cuceri multe lucruri noi.” Drumul lung până la 

hirotonirea femeilor în Braunschweigische Landeskirche. În: Cu imaginație și energie. 30 de ani de 
hirotonire a femeilor în Biserica Evanghelică Luterană. Biserica de stat din Brunswick. redactor 
Ulrike Block-von Schwartz în numele biroului regional al Bisericii Evanghelice Luterane. 
Landeskirche Braunschweig, Braunschweig 1998, p. 9-61. 

Scurte biografii Dorothea Sophie Hamann, Doris Gassmann. în: Hannelore Erhart (ed.): 
Lexiconul teologilor evanghelici timpurii. Schițe biografice. Neukirchen 2005. 

Un grup de discuţii pentru copiii de război născuţi între 1930 şi 1945. în: Transformationen. 
Rapoartele Atelierului Psihologic Pastoral 11 (2009), p. 72-133. 

Dorința de a-ți aminti și durerea de a-ți aminti. în: Dieter Rammler/ Michael Strauss (ed.): 
Construirea bisericii sub național-socialismul. Exemple de la Biserica de Stat din Brunswick. 
Brunswick 2009, p. 74-86. 

de asemenea în: Transformări 13 (2010/11) 
Femeile în istoria bisericii din Brunswick. În: De la botezul sașilor la Biserica din Saxonia 

Inferioară. Istoria Bisericii Evanghelice Luterane din Braunschweig. redactor prof. dr. Friedrich 
Weber, Birgit Hofmann, Hans-Jürgen Engelking, Braunschweig 2010, p. 601-625.82 

                                                 
82 https:// en.wikipedia.org/wiki/Kristina_Kühnbaum-Schmidt, accesată 12.11.2022.  
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Paneeraq Siegstad Munk 
 
 
 
 
Paneeraq Siegstad Munk (născut la 30 ianuarie 1977) este actualul (12.11.2022) Episcop al 

Groenlandei pentru Biserica Evanghelică Luterană. Ea a fost aleasă episcop în 2020 și a jurat oficial 
în anul următor. 

    
Tinereţe 
Paneeraq Siegstad Munk sa născut la 30 ianuarie 1977 în Attu.[1] 
      
Carieră 
În 2001, Munk a obținut o diplomă de licență în teologie de la Universitatea din 

Groenlanda.[2] Trei ani mai târziu, a fost hirotonită preot pentru Biserica Evanghelică Luterană 
(Biserica Danemarcei).[2] Ca preot, ea a slujit orașele Ittoqqortoormiit și Aasiaat.[2] Ea a 
supravegheat, de asemenea, Asociația Clerului din Groenlanda.[2] În 2017, și-a terminat masterul în 
teologie și a devenit prev în Kujataa.[3] 

      
În 2020, ea a învins alți trei candidați pentru a deveni episcop al Groenlandei, preluând 

mandatul la 1 decembrie 2021.[4] După alegerea ei, au apărut acuzații că ea a comis o conduită 
academică greșită în legătură cu teza ei de licență - în special că a înșelat - dar ea și personalul de la 
universitate au negat acest lucru.[3] Ea a înlocuit-o pe Sofie Petersen, care a slujit ca episcop în 
ultimii 25 de ani (1995–2020) și este al treilea episcop al Groenlandei în general.[2] Din cauza 
pandemiei de COVID-19, depunerea jurământului oficial a fost amânată până în 2021, aniversarea a 
300 de ani de la aducerea luteranismului pe insulă a lui Hans Egede.[5] Ea a depus jurământul în 
octombrie, iar regina Margrethe a II-a și alți episcopi (inclusiv Marianne Gaarden, Jogvan 
Fridriksson și Henrik Stubkjær) au participat la ceremonie.[6] Predecesorul ei a hirotonit-o și ea a 
preluat funcția la 1 decembrie 2021.[6] 

       
Ea a spus că limba groenlandeză este un element important al bisericii și că interesul lui 

Margrethe II în participarea religioasă a insulei a fost semnificativ pentru membrii săi.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 https:// en.wikipedia.org/wiki/Paneeraq_Siegstad_Munk, accesată 12.11.2022. 
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Hilda May Abba 
 
Hilda May Abba (30 mai 1918 – 1 decembrie 2005) a fost un pastor creștin și academic 

australian. Ea a fost prima femeie din Australia care a fost hirotonită ca lector teologic în 1952, de 
către biserica congregațională. 

 
Tinerete si educatie 
Hilda May Blackham s-a născut pe 30 mai 1918 în Birmingham.[1][2] S-a calificat ca 

profesor la Homerton College, Cambridge în 1936.[1] 
   
Abba a obținut o licență (Hons) în istorie la Universitatea Sheffield în 1943 și a absolvit la 

Melbourne College of Divinity cu o licență în divinitate în 1951.[3] Mai târziu a obținut un Master 
în Arte în Educație Creștină și un doctorat în științe umaniste.[2] 

   
Carieră 
Abba a predicat prima ei predică la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, la Psalmul 

121, la Biserica Congregațională Cemetery Road din Sheffield, unde soțul ei era slujitor.[2] 
   
După ce s-a mutat în Australia, Abba a fost tutore la Colegiul Teologic Camden din Glebe din 

1948, unde soțul ei a fost director și director.[4][5] La 8 octombrie 1951, ea a devenit prima femeie 
din Australia care a fost hirotonită ca lector teologic la Biserica Congregațională Pitt St din 
Sydney.[1][3][6] Din 1952, a predat istoria Bisericii la St. Andrew's College de la Universitatea din 
Sydney.[3] Ea a fost, de asemenea, ministru la Biserica Congregațională Balmain.[1] Ea a fost 
membră a Societății pentru Studiul Vechiului Testament din Marea Britanie și a Fellowship for 
Biblical Studies din Australia.[3] 

   
În mai 1955, Abba și Winifred Kiek au spus Adunării Bisericii Congregaționale din Brisbane 

că „nu le este ușor să-și îndeplinească îndatoririle pastorale” și că „părea să existe o prejudecată 
împotriva femeilor slujitoare”.[7] 

   
În 1955, Abba și familia ei s-au întors în Marea Britanie, unde a lucrat la diferite școli de 

educație religioasă.[1] Ei s-au întors în Australia în 1977 pentru ca Abba și soțul ei să accepte o 
numire comună ca slujitori în Parohia Bisericii Unire Hampton din Melbourne. În 1980 s-au mutat 
la St John's Uniting Church din Essendon și în 1982 la St John's Uniting Church din Cowes, Phillip 
Island.[1] Abba s-a pensionat în 1987.[2] 

   
Viata personala 
Abba a fost căsătorit cu Rev. Raymond Abba și au avut doi copii, Elizabeth Mary și David 

John.[4] În 2003, a participat la cea de-a 150-a aniversare a Bisericii St Andrews din Balmain.[8] Ea 
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a murit la 1 decembrie 2005 și este înmormântată la Macquarie Park.84[9] 
 
 
 
 

Christiana Abiodun Emanuel 
 
 
Christiana Abiodun Emanuel, născută Abiodun Akinsowon (1907–1994), a fost 

co-fondatorul[1] al Heruvimilor și Serafimilor, o denominație creștină Aladura.[2] După o schismă 
în Biserică, ea a fondat și a condus Societatea Heruvimilor și Serafimilor. 

 
Viata personala 
Abiodun Akinsowon s-a născut în 1907 într-o familie Saro. Fiica unui pastor, a fost botezată 

în Biserica Anglicană din Lagos, Nigeria, unde a urmat școala elementară. În 1920, a părăsit școala 
pentru a se alătura mătușii sale ca negustor. În 1942, s-a căsătorit cu George Orisanya Emanuel, un 
funcționar public care lucrează în Consiliul orașului Lagos.[3] 

   
Întemeierea heruvimilor și serafimii 
În 1925, în timp ce privea o procesiune catolică a Corpus Christi,[2] Emanuel a căzut într-o 

transă îndelungată. S-a trezit din comă după ce vindecătorul Moise Orimolade a sosit să se roage 
pentru ea. Trezindu-se, Emanuel a susținut că a fost vizitată de îngeri care au dus-o în rai.[2] Pe 
măsură ce un număr tot mai mare de vizitatori au venit să audă de viziunile ei, Emanuel și 
Orimolade au fondat un grup de rugăciune interdenominațional numit Heruvimi și Serafimi.[3] În 
1927, Emanuel a condus un tur evanghelic în Nigeria de Vest, condamnând închinarea zeilor 
tradiționali și încurajând rugăciunea creștină.[2] În 1928, ei au stabilit Heruvimii și Serafimii ca 
propria sa biserică independentă, în cadrul tradiției Aladura.[4] 

   
Schismă și reconciliere 
În 1929, Heruvimii și Serafimii au suferit prima schismă, Emanuel fondând Societatea 

Heruvimilor și Serafimilor și Orimolade întemeind Ordinul Sacru Etern al Heruvimilor și 
Serafimilor. Divizarea a apărut din disputele din cadrul grupului cu privire la rolul conducerii 
feminine.[5] Emanuel a cerut să fie recunoscut drept co-fondator al bisericii. Acest lucru a fost 
privit de Orimolade, care a negat că este co-fondatoare, ca insubordonare și a dus la eventuala 
despărțire a acestora.[2] Aceasta a fost urmată de alte schisme, care au dus la existența a mai mult 
de 10 secte separate în cadrul heruvimilor și serafimilor.[4] 

   
După moartea lui Orimolade, Emanuel a militat pentru a fi recunoscut ca șeful suprem al 

bisericii, susținând că a fost discriminată ca femeie.[6] În 1986, în încercarea de a reuni grupurile 
disparate din cadrul Bisericii, ea a fost reinstalată ca lider al Bisericii unite pentru Heruvimi și 
Serafimi.85[3] 

 
 
 
 

                                                 
84 https:// en.wikipedia.org/wiki/Hilda_May_Abba, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
85 https:// en.wikipedia.org/wiki/Christiana_Abiodun_Emanuel, accesat 16.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Elizabeth Achtemeier 
 
 
Elizabeth Rice Achtemeier (11 iunie 1926 – 25 octombrie 2002) a fost un pastor presbiterian 

hirotonit american, profesor de Biblie și autoare. 
 
Tinerete si educatie 
Născută Elizabeth Rice pe 11 iunie 1926 în Bartlesville, Oklahoma, Achtemeier a fost 

crescută în Biserica Presbiteriană (SUA), în care bunicul ei fusese slujitor.[1] Ea avea trei frați mai 
mari.[2] Ea a terminat studiile de licență la Universitatea Stanford și a studiat la Union Theological 
Seminary din New York din 1948 până în 1951.[1] În vara anului 1950, a fost pastor asociat și 
predicator pentru o Biserică Congregațională din zona rurală New Hampshire.[2]: 16  Ea a făcut 
lucrări postuniversitare la Universitatea Heidelberg din Germania și la Universitatea Basel din 
Elveția[3] și și-a terminat doctoratul la Columbia. Universitatea sub conducerea lui James 
Muilenburg în 1959.[1] 

  
Carieră 
Achtemeier a început să predea Vechiul Testament la Seminarul Teologic Lancaster în timp ce 

își termina doctoratul, predând acolo până în 1973.[1][3] În 1973, soțul ei s-a alăturat facultății 
exclusiv masculine a Seminarului Teologic al Uniunii ca profesor de Noul Testament, iar lui 
Achtemeier i s-a oferit o numire ca profesor vizitator, ulterior adjunct, profesor de Vechiul 
Testament și profesor invitat de omiletică, pe care a ținut-o până în 1996.[ 1][3] Ea a fost, de 
asemenea, profesor invitat la Gettysburg Lutheran Seminary, Pittsburgh Theological Seminary și 
Duke Divinity School.[3] 

  
Achtemeier a fost un pastor presbiterian hirotonit și un „predicator cunoscut la nivel 

național.”[3] Ea a slujit în Grupul de lucru teologic al confesiunii pentru pace, unitate și puritate.[3] 
Adesea, prima sau singură femeie în diferite roluri pe care le-a asumat, ea s-a identificat ca fiind o 
evanghelică și a vorbit împotriva a ceea ce ea a numit „feminism radical”. împotriva adoptării de 
către biserică a limbajului feminin pentru Dumnezeu.[5] 

  
Achtemeier a scris mai mult de douăzeci de cărți, precum și numeroase articole, majoritatea 

concentrându-se pe Vechiul Testament și utilizarea acestuia în predicarea creștină.[1] Prima ei carte, 
în colaborare cu soțul ei, The Old Testament Roots of Our Faith a fost publicată în 1962. Cea mai 
cunoscută carte a ei, Vechiul Testament și proclamarea Evangheliei a fost publicată în 1973. Ea a 
scris și despre căsătorie, familie. , sexualitate, avort și probleme de mediu.[1] Ea a predicat și a 
predat la numeroase biserici și capele universitare din Statele Unite și Canada.[1] În 1999, ea a 
publicat o autobiografie, Not Til I Have Done.[1] 

  
Viata personala 
Achtemeier l-a cunoscut pe Paul J. Achtemeier la seminar și s-au căsătorit în iunie 1952.[1] 

Au avut doi copii și au fost coautori a mai multor cărți și articole.[1] Fiul lor, Mark, predă teologie 
sistematică la Seminarul Teologic Dubuque.[3] Achtemeier a murit pe 25 octombrie 2002, după o 
lungă boală.[3] 

 
Publicaţii 
Cărți 
Achtemeier, Elisabeta; Achtemeier, Paul J. (1962). Rădăcinile Vechiului Testament ale 

credinței noastre. Nashville: Abingdon. ISBN 9780801045417. 
Achtemeier, Elizabeth (1973). Vechiul Testament și proclamarea Evangheliei. Philadelphia: 
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Westminster. 
Achtemeier, Elizabeth (1976). Căsătoria comisă. Philadelphia: Westminster. 
Achtemeier, Elizabeth (1980). Predicarea creativă. Nashville: Abingdon. 
Achtemeier, Elizabeth (1987). Predicare despre relațiile de familie. Philadelphia: Westminster. 
Achtemeier, Elizabeth (1989). Predicarea din Vechiul Testament. Louisville: Westminster 

John Knox. ISBN 9780664250423. 
Achtemeier, Elizabeth (1991). Deci cauți un nou predicator: un ghid pentru comitetele de 

nominalizare la amvon. Eerdmans. 
Achtemeier, Elizabeth (1992). Natura, Dumnezeu și Amvon. Grand Rapids: Eerdmans. 
Schlossberg, Terry; Achtemeier, Elizabeth Rice (1995). Nu al meu: avortul și semnele 

Bisericii. Eerdmans. 
Achtemeier, Elizabeth (1996). Profeți minori I. Noul comentariu biblic internațional. 

Hendrickson. ISBN 9780943575056. 
Achtemeier, Elizabeth Rice (1998). Predicarea textelor dure ale Vechiului Testament. 

Hendrickson. 
Achtemeier, Elizabeth Rice (1998). Predicarea de la profeții minori: texte și sugestii de 

predici. Eerdmans. ISBN 9780802843708. 
Achtemeier, Elizabeth (1999). Nu până nu am făcut: o mărturie personală. Louisville: 

Westminster John Knox. 
Achtemeier, Elizabeth (2011). Nahum-Malahi. Interpretare: Un comentariu biblic pentru 

predare și predicare. Louisville: Westminster John Knox. ISBN 9781611644760. 
   
Articole 
Achtemeier, Elizabeth (1984). „Legământ: noi direcții pentru ecumenism”. Secolul creștin: 

1014. 
Achtemeier, Elizabeth (1986). „Limbajul feminin pentru Dumnezeu: Ar trebui să-l adopte 

Biserica?”. În Miller, Donald G. (ed.). Căutarea hermeneutică: Eseuri în onoarea lui James Luther 
Mays la cea de-a 65-a naștere. Wipf și Stock. p. 97–114. ISBN 9780802806123. 

Achtemeier, Elizabeth (ianuarie 1988). „Posibilitatea imposibilă: evaluarea abordării 
feministe asupra Bibliei și teologiei”. Interpretare. 42: 45–57. doi:10.1177/002096438804200105. 
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Ann Allebach 

 
 
Ann Jemima Allebach (8 mai 1874 – 27 aprilie 1918) a fost un ministru, educator și sufragetă 

american. Ea a fost prima femeie hirotonită ca pastor menonit în America de Nord,[2][3] la 15 
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ianuarie 1911.[4] Nu a existat o altă femeie menonită hirotonită până în 1973.[3] 
   
Allebach a fost prima femeie aleasă vreodată din Kings County, New York, pentru a fi 

delegată la o convenție politică națională. A fost aleasă pentru Convenția Națională Republicană din 
1912, care a avut loc la Chicago, dar nu i s-a permis să participe. Ea a fost delegată din districtul al 
optsprezecelea adunări al Convenției de stat a Partidului Progresist de la Syracuse. 

 
Tinerete si educatie 
Ann Jemima Allebach s-a născut pe 8 mai 1874[2] în comitatul Montgomery, Pennsylvania, și 

a crescut lângă Schwenksville.[4] Părinții ei au fost Sarah Markley Allebach și Jacob R. Allebach, 
care a fost bancher și director de poștă.[2] În copilărie, ea a fondat un capitol al Societății Tinerilor 
de Efort Creștin în orașul ei natal.[2] În 1893, a devenit directorul unei școli din East Orange, New 
Jersey, și și-a început studiile universitare.[2] A studiat la Ursinus College, New York University, 
Columbia University și Union Theological Seminary.[4] 

   
Carieră 
După studii, a predat la Seminarul Perkiomen din Pennsburg, Pennsylvania.[4] 
   
Hirotonirea 
Ea a cerut hirotonirea de la slujitorul bisericii ei de origine și un slujitor din Philadelphia.[2] 

Ei au fost de acord cu cererea ei,[2] deși cultura din acea parte a Pennsylvania va rămâne în general 
opusă femeilor miniștri timp de câteva decenii.[3] Ea a fost hirotonită la 15 ianuarie 1911 la Prima 
Biserică Menonită din Philadelphia.[2] După hirotonire, s-a întors în New York City, locuind în 
Brooklyn.[4] 

   
În iunie 1913, ea a spus:—[1] 
   
Prevăd și prevăd momentul în care, în condiții de bună cetățenie în sensul corect și egalitate, 

un continent americanizat va contempla și va inspira o lume americanizată. Nu o lume sau 
continente sub control unic sau asemănător, ci cu guverne moralizate și spiritualizate cu principiile 
libertății, egalității, dreptății și oportunităților reglementate de legea dreaptă, inspirate de un popor 
drept, iubind dreptul, urând răul, ajutând pe cei slabi și restabilind. umanitatea la planul fraternității 
și fraternității umane pe care va merge mână în mână cu Paternitatea Divină. 

   
— Pr. Ann Allebach 

 
Dreptul la predicare și drept de vot 
După ce s-a întors în New York City, ea a vorbit despre dreptul femeilor de a predica și a fost, 

de asemenea, deschisă în susținerea dreptului femeilor la vot.[4] În Brooklyn, ea a predicat la 
Biserica Baptistă Marcy Avenue din 1913–1915.[5] Ea a slujit și celor săraci și a fost rugată de 
primarul New York-ului să organizeze o conferință despre religia de acasă și serviciile sociale.[2] A 
fost invitată frecvent înapoi în Pennsylvania pentru a predica.[2] În 1916, a fost chemată să fie 
slujitoare pentru Biserica Reformată Sunnyside din Long Island.[2] 

   
Moartea și moștenirea 
La 27 aprilie 1918, ea a murit în urma unui atac de cord.[2] Ea a fost prima femeie slujitoare 

menonită hirotonită din America de Nord.87 
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Stanley Eric Francis Booth-Clibborn (20 octombrie 1924 – 6 martie 1996) a fost un episcop 

britanic anglican la sfârșitul secolului al XX-lea. A fost episcop de Manchester din 1979 până în 
1992. A fost bine cunoscut în timpul slujirii sale episcopale pentru opiniile sale politice deschise și 
intervențiile în numele săracilor. 

      
Booth-Clibborn a fost strănepotul lui William Booth, fondatorul Armatei Salvării. A fost 

educat la Highgate School. A fost chemat în armata britanică în timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial și a servit în Artileria Regală și Artileria Regală Indiană. După ce s-a întors în Anglia după 
cinci ani de serviciu militar, a studiat istoria la Oriel College, Oxford, apoi s-a pregătit pentru 
preoție la Westcott House, Cambridge. 

      
Booth-Clibborn a fost hirotonit în Biserica Angliei. A slujit la două curate în Dioceza de 

Sheffield în prima jumătate a anilor 1950. În 1956, a emigrat în Kenya, unde a lucrat pentru 
Consiliul Creștin din Kenya și apoi pentru un ziar. În 1967, s-a întors în Anglia și a fost preot 
responsabil al unui grup de biserici din interiorul orașului Lincoln. Apoi, din 1970 până în 1979, a 
fost vicar al Bisericii Sf. Maria cea Mare, Cambridge; Great St Mary's este biserica universitară a 
Universității din Cambridge. 

         
În 1978, a fost anunțat că Booth-Clibborn va fi următorul Episcop de Manchester, episcopul 

diecezan al Diecezei de Manchester din nordul Angliei. În anul următor, a fost sfințit episcop și a 
preluat postul. În 1985, s-a alăturat Camerei Lorzilor ca Lord Spiritual. S-a retras din slujirea cu 
normă întreagă în 1992. 

 
Tinerete si educatie 
 
Booth-Clibborn s-a născut pe 20 octombrie 1924 la Londra, Anglia. 88 89 A fost nepotul lui 

Arthur Clibborn și al lui Kate Booth, fiica fondatorului Armatei Salvării, William Booth.Tatăl său, 
John Eric Booth-Clibborn, a fost un duhovnic al Bisericii Angliei.90 

          
Booth-Clibborn a fost educat la Highgate School, apoi la o școală independentă pentru băieți 

în Highgate, Londra. El a fost pentru o vreme un evacuat când școala sa a fost mutată în țară pentru 
a scăpa de Blitz.91 După ce sa întors de la serviciul militar, a petrecut trei ani studiind istoria 
modernă la Oriel College, Oxford. În 1950, a fost ales secretar al Uniunii Oxford, fiind socialist.92 
A absolvit Universitatea din Oxford cu o diplomă de licență în arte de clasa a doua în 1951. În 1950, 
a intrat în Westcott House, Cambridge, un colegiu teologic anglican în tradiția liberal-catolică. 
Acolo, el și-a petrecut următorii doi ani pregătindu-se pentru preoție.93 

           
Serviciu militar 
 
În timpul celui de-al doilea război mondial, Booth-Clibborn a servit în armata britanică. La 25 

decembrie 1943, a fost angajat în Regimentul Regal de Artilerie ca sublocotenent.[7] A petrecut doi 
ani slujind în India, timp în care a fost atașat la Artileria Regală Indiană.[2][4] A fost demobilizat în 
                                                 
88 "Birthdays today". The Times. No. 63217. 20 October 1988. p. 18. 
89 Webster, Alan (8 martie 1996). "The Right Rev Stanley Booth-Clibborn". The Independent. No. 2929. p. 14. 
90 Preston, Ronald H. (2004). "Clibborn, Stanley Eric Francis Booth- (1924–1996)". Oxford Dictionary of National 

Biography. Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/62162. 
91 "The Right Rev Stanley Booth-Clibborn". The Times. No. 65522. 8 martie 1996. p. 21. 
92    "Oxford Union". The Times. No. 51630. 3 March 1950. p. 2. 
93 "Stanley Eric Francis Booth-Clibborn". Crockford's Clerical Directory (online ed.). Church House Publishing. 

Retrieved 22 January 2016. 
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1948 după cinci ani de serviciu militar.[4] La 14 ianuarie 1953, el a renunțat la mandatul său și i s-a 
acordat gradul onorific de căpitan.[8] 

          
Slujire rânduită 
          
Booth-Clibborn predică la o adunare în aer liber în anii 1980 
Booth-Clibborn a fost hirotonit în Biserica Angliei ca diacon în 1952 și ca preot în 1953.[6] 

Din 1952 până în 1954, și-a slujit curatorul în Christ Church, Heeley, în Dioceza de Sheffield. Apoi 
a slujit ca curat al Parohiei Attercliffe cu Carbrook, tot în Dieceza de Sheffield.[6] 

             
În 1956, Booth-Clibborn și soția sa au emigrat în Kenya.[2] A fost secretar de pregătire al 

Consiliului Creștin din Kenya din 1956 până în 1963. Aceasta a fost o organizație ecumenica și l-a 
convins de importanța unității transdenominaționale.[3] El a fost apoi redactor-șef al ziarelor East 
African Venture cu sediul în Nairobi.[2] 

            
În 1967, Booth-Clibborn sa întors în Anglia.[2] Din 1967 până în 1970, a fost Preotul 

responsabil al Ministerului echipei Lincoln City Center.[6] Apoi a fost vicar al Bisericii Sf. Maria 
cea Mare, Cambridge, între 1970 și 1979;[6] biserica Universității din Cambridge.[9] Într-o 
scrisoare rugându-l să accepte numirea, episcopul John Robinson a declarat „Acceptați – răzuim 
partea de jos a butoiului”.[2][4] În 1976, a fost numit Canon de Onoare al Catedralei Ely.[6] 

          
slujirea episcopală 
La 5 septembrie 1978 a fost anunțat că Booth-Clibborn urma să fie următorul episcop de 

Manchester.[10] Aceasta a fost una dintre primele numiri făcute de nou-înființată comisie pentru 
numiri ale coroanei.[4] A fost sfințit ca episcop în 1979.[6] El a contribuit la strângerea de 350.000 
de lire sterline pentru producerea raportului Faith in the City, care a fost publicat în 1985.[4] La 22 
mai 1985, a fost prezentat în Camera Lorzilor ca Lord Spiritual. El a fost următorul cel mai înalt 
episcop diecezan după durata mandatului și astfel a ocupat scaunul de episcop în retragere în 
Lords.[11] 

          
În noiembrie 1992, Booth-Clibborn a demisionat din funcția de episcop de Manchester și s-a 

retras din slujirea cu normă întreagă.[12] 
         
Viața de mai târziu 
          
Mormântul episcopului Stanley Booth-Clibborn, cimitirul Morningside, Edinburgh 
În iunie 1994, sa raportat că, în timp ce se afla în Uganda, Booth-Clibborn fusese împușcat în 

picior de către atacatori care cereau bani.[13] 
        
La 6 martie 1996, Booth-Clibborn a murit în Edinburgh, Scoția, la vârsta de 71 de ani.[2][14] 

El suferea de o infecție care a apărut în urma unei operații de hernie.[15] Pe 12 martie, a fost 
incinerat în urma unei înmormântări private.[3] O slujbă de pomenire a avut loc la Catedrala din 
Manchester pe 29 martie.[16] 

            
Cenușa lui este îngropată într-un mormânt din Morningside Cemetery, Edinburgh, în 

secțiunea de sud-vest. 
          
Familie 
La 15 februarie 1958, Booth-Clibborn s-a căsătorit cu Anne Forrester.[3] Părinții lui Anne, 

William și Margaret Forrester, fuseseră figuri distinse în Biserica Scoției.[4] Anne va deveni mai 
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târziu președinte adjunct al organizației de caritate Christian Aid.[4] Împreună, au avut patru copii; 
doi fii și două fiice.[2] 

 
Viziunea 
Politică 
În timpul petrecut în Kenya, Booth-Clibborn a predicat că kenyenii trebuie „să fie 

responsabili pentru propria națiune”, afirmând cu o ocazie că „politica nu este o afacere murdară pe 
care africanii o pot lăsa britanicilor”. De asemenea, a făcut campanie pentru eliberarea lui Jomo 
Kenyatta și a descris importanța sa pentru Kenya ca fiind similară cu importanța lui Gandhi pentru 
India.[2] 

       
Booth-Clibborn a fost membru al Partidului Laburist.[2] El a fost considerat un „radical 

periculos” de către susținătorii guvernului Thatcher.[3] 
          
În timpul său ca episcop, Booth-Clibborn s-a interesat activ de politică și politica socială și a 

scris scrisori către diferite ziare. În 1980, el s-a pronunțat împotriva sistemului de locuri asistate, 
care ar permite elevilor săraci să primească locuri finanțate de stat în școli independente. Într-o 
scrisoare către The Times, el a spus că „sarcina politicienilor este să îmbunătățească școlile de stat 
unde marea majoritate a copiilor noștri sunt educați... Fiecare bănuț din bani publici disponibil ar 
trebui direcționat în acest scop.”[17] Pe 18 decembrie 1980, a apărut la BBC's Question Time.[18] 
În 1987, el a scris o scrisoare către The Independent, vorbind împotriva cardurilor de credit și 
acuzând instituțiile financiare de „vânzarea datoriilor”.[19] În 1988, în timpul unei dezbateri despre 
Legea Guvernului Local, el s-a pronunțat împotriva Secțiunii 28 (care interzicea promovarea 
homosexualității), spunând „Mulți colegi ar trebui să fie cu siguranță conștienți de pericolele 
încurajării prejudecăților”.[20] Tot în 1988, în timpul unui discurs în Camera Lorzilor, el a descris 
salariile de milioane de lire ale unor președinți de companii ca fiind „obscene”, mai ales în 
comparație cu cele 5000 de lire sterline plătite unei asistente stagiare: el a declarat că este „complet 
greșit și greșit. gândindu-ne să-ți imaginezi că cineva poate avea o națiune sănătoasă din punct de 
vedere spiritual atunci când are un număr mare de milionari”.[21] 

        
Religioasă 
Booth-Clibborn a fost instruit pentru preoție la un colegiu teologic liberal anglo-catolic.[6] 

Într-un scurt necrolog publicat în The Tablet, o revistă romano-catolică, el a fost descris ca un 
„liberal remarcat”.[22] 

          
Booth-Clibborn a fost un susținător al hirotoniei femeilor.[15] Din 1979 până în 1982, a fost 

primul Moderator al Mișcării pentru Hirotonirea Femeilor.[23] Conducerea sa a MOW a contribuit 
la stabilirea acesteia ca organizație națională.[4] 

           
Onoruri 
În 1989, Booth-Clibborn a primit o bursă de onoare de la Politehnica din Manchester.[24] El a 

primit titlul de doctor onorific în divinitate de la Universitatea din Manchester în 1994.[3]94 
 
 
 
 

Roy Bourgeois 

                                                 
94 https:// en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Booth-Clibborn, accesat 05.10.2022. Licență: 
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Roy Bourgeois (născut la 27 ianuarie 1938 în Lutcher, Louisiana) este un activist american, 

un preot romano-catolic laicizat și fondatorul grupului pentru drepturile omului School of the 
Americas Watch (SOA Watch).[1] El este beneficiarul în 1994 al Premiului Gandhi pentru pace[2] 
și în 2011 al Premiului american pentru pace[3] și, de asemenea, a fost nominalizat la Premiul 
Nobel pentru pace.[4] 

      
Hirotonit ca preoție în 1972 în Maryknoll Fathers and Brothers din Maryknoll Fathers and 

Brothers (Societatea Catolică de Misiune Străină a Americii) a Bisericii Romano-Catolice, 
Bourgeois a fost demis canonic patruzeci de ani mai târziu, pe 4 octombrie 2012, atât din 
Maryknolls, cât și din Maryknolls. preoție, din cauza participării sale la 9 august 2008, la ceea ce a 
fost, conform Bisericii Romano-Catolice, considerată o hirotonire nevalidă a unei femei și „o 
Liturghie simulată” în Lexington, Kentucky.[5] 

 
Tinereţe 
Bourgeois s-a născut în Lutcher, Louisiana. A crescut într-o familie din clasa muncitoare 

catolică și a urmat Universitatea din Southwestern Louisiana și a absolvit cu o diplomă de licență în 
geologie. După absolvire, Bourgeois a intrat în Marina Statelor Unite și a servit ca ofițer timp de 
patru ani. A petrecut doi ani pe mare, un an la o stație din Europa și două turnee de serviciu pe 
parcursul unui an în Vietnam, în primul dintre care a fost rănit și a primit Inima Purple. 

     
După serviciul militar, a intrat în Societatea Maryknoll în 1966; apoi a intrat în seminarul 

Societății misionare catolice a Părinților și Fraților Maryknoll, Glen Ellyn, (Societatea Catolică de 
Misiuni Străine din America) și a fost hirotonit preot catolic în 1972. 

    
Carieră 
1972–1975 pr. Bourgeois și-a început activitatea preoției sale în La Paz, Bolivia, ajutând 

săracii. În 1975, el a fost acuzat și arestat pentru încercarea de a-l răsturna pe dictatorul bolivian 
Hugo Banzer, absolvent în 1958 al Școlii Americilor (SOA) din Fort Benning, în Columbus, 
Georgia. Bourgeois a fost în cele din urmă deportat din Bolivia și întors în Statele Unite. 

  
1980 Fr. Bourgeois s-a mutat într-o casă de muncitor catolic din Chicago, unde și-a continuat 

munca cu cei săraci. El a devenit un critic deschis al politicii externe a SUA în America Latină, 
după ce patru bisericești americane (trei dintre ele călugărițe și două dintre ele prietene personale 
ale lui Bourgeois) au fost violate și ucise cu brutalitate de o echipă a morții formată din soldați din 
Garda Națională Salvadorană. dintre care unii fuseseră instruiţi la SOA/WHINSEC. 

  
1989 pr. Critica lui Bourgeois la adresa politicii externe a SUA în America Latină s-a 

intensificat pe 16 noiembrie 1989, când șase preoți iezuiți, menajera lor și fiica menajerei au fost 
masacrați în campusul Universității Centroamericana „José Simeón Cañas” (UCA) din San 
Salvador, El Salvador. [6] Bărbați înarmați în uniformă au dat buzna în reședința lor comună și i-au 
împușcat fără discriminare pe toți cei din interior. Masacrul a fost săvârșit de Batalionul Atlácatl, o 
unitate de elită a Armatei Salvadorene și un batalion de contra-insurgență cu răspuns rapid, creat în 
1980 la SOA/WHINSEC. 

  
1990 Fr. Bourgeois a fondat School of the Americas Watch (SOA Watch), o organizație 

non-profit care urmărește să închidă SOA (din 2000 cunoscut sub numele de WHINSEC) și să 
schimbe politica externă a SUA în America Latină prin educarea publicului, făcând lobby la 
Congres și participarea la rezistența creativă, nonviolentă, cum ar fi demonstrațiile și protestul 
nonviolent.[7] SOA/WHINSEC a susținut de mult timp că nu învață tactici care pot fi folosite pe 
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civili, ci, mai degrabă, pur și simplu ascuține abilitățile militare ale soldaților din țările participante. 
Site-ul său web spune că „oferă educație și formare profesională pentru studenții civili, militari și de 
aplicare a legii.”[8] SOA Watch susține că munca sa a determinat Pentagonul să răspundă mișcării 
în creștere anti-SOA printr-o campanie de relații publice pentru a oferi SOA o nouă activitate. 
imagine. „În încercarea de a disocia școala de trecutul său oribil”, susține site-ul web SOA Watch, 
„SOA a fost redenumită Institutul pentru Cooperare în Securitate din Emisfera Vestică (WHINSEC) 
în ianuarie 2001.”[7] 

  
1998 pr. Bourgeois a depus mărturie în fața unui judecător spaniol care a cerut extrădarea 

ex-dictatorului din Chile, generalul Augusto Pinochet.[9] 
  
2008 În august 2008, în conformitate cu credința sa că femeile ar trebui să fie hirotonite în 

preoția romano-catolică, pr. Bourgeois a fost celebrant și a ținut omilia la ceremonia de hirotonire a 
lui Janice Sevre-Duszynska, membru al Womenpriests, la o biserică unitarian universalistă din 
Lexington, Kentucky.[10] 

  
2011 Bourgeois a fost reținut pentru scurt timp de poliție la Vatican pe 17 octombrie, când a 

încercat să prezinte o petiție la Sfântul Scaun cu un număr de femei preoți, care erau îmbrăcate în 
hainele lor liturgice.[11] 

  
2012 Bourgeois a făcut parte dintr-o discuție la premiera din New York a documentarului Pink 

Smoke Over the Vatican. Filmul prezintă activiști pentru hirotonirea femeilor în Biserica Catolică și 
include clipuri ale unui interviu cu el.[12] 

  
Controversă 
închisoare federală 
Bourgeois a petrecut peste patru ani în închisorile federale pentru proteste nonviolente, 

inclusiv intrarea în Fort Benning.[13][14][15] El și peste 240 de activiști pentru pace au fost 
judecați și închiși pentru că au manifestat pașnic la porțile SOA/WHINSEC.[16] 

 
Excomunicare 
Congregația pentru Doctrina Credinței a Vaticanului a emis un decret în mai 2008 prin care 

declară oficial că o femeie care încearcă să fie hirotonită preot catolic și persoanele care încearcă să 
o hirotonească sunt automat excomunicate. Trei luni mai târziu pr. Bourgeois a fost celebrant și a 
rostit omilia în timpul hirotoniei lui Janice Sevre-Duszynska sub auspiciile grupului Femei Preoți 
Romano-Catolici, care respinge învățătura Bisericii despre preoția exclusiv masculină. Ceremonia 
nu a fost recunoscută de Vatican; iar declarația sa din mai 2008 a însemnat că Bourgeois a fost 
excomunicat latae sententiae.[17] 

  
Bourgeois a primit o scrisoare de la Congregația pentru Doctrina Credinței, care explica ceea 

ce scrisoarea numește „erorile” sale, împreună cu „o preocupare autentică pentru mântuirea lui”. I-a 
dat 30 de zile de la 21 octombrie 2008 pentru a-și retrage „credința și declarațiile publice care susțin 
hirotonirea femeilor în Biserica noastră, sau (el) va fi excomunicat”. Bourgeois a refuzat; și așa a 
fost excomunicat latae sententiae la 24 noiembrie 2008.[18] 

  
În următorii aproape patru ani, Bourgeois a continuat să acționeze și să fie recunoscut ca preot, 

în timp ce el și pr. dominican. Tom Doyle, un avocat canonic care acționează în numele lui 
Bourgeois, a cerut discuții și negocieri pe această temă cu Societatea Maryknoll și, prin aceasta, cu 
Sfântul Scaun. Niciodată, în timpul vreunei, Bourgeois nu și-a retractat poziția cu privire la 
hirotonirea femeilor în preoție. 
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La 22 mai 1994, Papa Ioan Paul al II-lea a publicat o scrisoare apostolică, adresată 

Episcopilor Bisericii Catolice, intitulată „Despre rezervarea hirotoniei preoțești numai bărbaților 
(Ordinatio Sacerdotalis)”, care se încheie astfel:[19] 

  
Deși învățătura potrivit căreia hirotonirea preoțească trebuie să fie rezervată numai oamenilor 

a fost păstrată de Tradiția constantă și universală a Bisericii și predată ferm de Magisteriu în 
documentele sale mai recente, în prezent, în unele locuri, este totuși considerată încă deschisă. de 
dezbatere, sau judecata Bisericii că femeile nu trebuie să fie admise la hirotonire este considerată a 
avea o forță doar disciplinară. De aceea, pentru ca orice îndoială să fie înlăturată cu privire la o 
chestiune de mare importanță, o chestiune care ține de însăși constituția divină a Bisericii, în 
virtutea slujirii mele de confirmare a fraților (cf. Lc 22,32), declar că Biserica nu are nicio autoritate 
să confere hirotonirea preoțească femeilor și că această judecată trebuie să fie ținută definitiv de toți 
credincioșii Bisericii[20]. 

  
„Argumentele împotriva acestei învățături clare și autoritare”, a scris Keith Fournier pe 

Catholic Online, „uneori vin de la oameni care nu înțeleg că preoția nu este o meserie și au cedat 
mentalității „drepturilor” epocii actuale. Alteori, ei provin de la oameni care nu înțeleg natura 
sacramentală a Bisericii. Ambele grupuri pot include printre ei catolici care, la fel ca în prea multe 
alte domenii ale doctrinei, nu au fost catehezați corespunzător.”[19] 

  
Considerând că biserica romano-catolică nu are nicio autoritate să hirotonească femei, Papa 

Benedict al XVI-lea a reafirmat interdicția Bisericii asupra femeilor preoți la slujba de la Vatican 
din 2012 în Joia Mare.[5][21] 

 
expulzarea Maryknoll 
La 18 martie 2011, pr. Bourgeois a primit o scrisoare de la pr. Edward M. Dougherty, 

superiorul general al Maryknoll, și Edward J. McGovern, secretarul general al acesteia, l-au 
avertizat pe Bourgeois că are la dispoziție 15 zile pentru a-și retrage sprijinul pentru hirotonirea 
femeilor, altfel va fi expulzat din societate.[22] Bourgeois a răspuns într-o scrisoare din 8 aprilie 
2011, afirmând că nu se poate retracta fără a-și trăda conștiința[23]. 

  
Pe 22 iulie 2011, 157 de preoți catolici au semnat o scrisoare, adresată lui Dougherty, în 

sprijinul preoției și lucrării lui Bourgeois și a dreptului său la conștiință. Deși scrisoarea nu a 
abordat în mod specific problema hirotoniei femeilor, ea a indicat sprijinul semnatarilor cu privire la 
dreptul preoților de a vorbi din conștiință fără a fi în pericol de sancțiune.[23] 

  
În urma refuzului său de a se retracta, societatea ia emis lui Bourgeois un al doilea 

avertisment canonic; notificarea finală privind eliminarea în așteptare din Societatea Maryknoll, pe 
27 iulie 2011. În scrisoarea sa de răspuns din 8 august 2011,[24] Bourgeois a scris, în parte: 

  
Cred că învățătura Bisericii noastre care exclude femeile din preoție sfidează atât credința, cât 

și rațiunea și nu poate rezista controlului. Această învățătură nu are nimic de-a face cu Dumnezeu, 
ci cu oamenii și are rădăcini în sexism. Sexismul, ca și rasismul, este un păcat. Și oricât de greu am 
încerca să justificăm discriminarea femeilor, până la urmă, nu este calea lui Dumnezeu, ci a 
bărbaților care vor să se țină de puterea lor. Ca oameni de credință credem în primatul conștiinței. 
Conștiința noastră ne conectează la Divin. Conștiința noastră ne dă un sentiment de bine și rău și ne 
îndeamnă să facem ceea ce este bine, ceea ce este drept. Ceea ce îmi ceri să fac în scrisoarea ta nu 
este posibil fără a-mi trăda conștiința. În esență, îmi spui să mint și să spun că nu cred că Dumnezeu 
cheamă atât bărbați, cât și femei la preoție. Nu pot face acest lucru, prin urmare nu mă voi retracta. 
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Cred cu tărie că excluderea femeilor din preoție este o gravă nedreptate împotriva femeilor, 
împotriva Bisericii noastre și împotriva Dumnezeului nostru. 

  
La 16 august 2011, avocatul canonic al lui Bourgeois pr. Thomas Doyle a scris o scrisoare 

către Societatea Maryknoll în care cere ca „teologi reputați” să fie aduși să examineze cazul „pentru 
a analiza mult mai profund” două probleme centrale: pretenția Bisericii că învățătura despre 
hirotonirea femeilor este infailibilă și dreptul unui catolic „de a acționa și de a gândi după dictaturile 
conștiinței sale” chiar dacă concluziile îl pun pe cineva în conflict cu cele mai înalte autorități ale 
Bisericii.[25] 

  
În februarie 2012, superiorul regional al lui Maryknoll din SUA, pr. Mike Duggan, le-a spus 

atât lui Bourgeois, cât și lui Doyle, la telefon, că consiliul general al ordinului, care este format din 
generalul superior și trei generali asistenți, va vota, în martie 2012, dacă să-l demită pe Bourgeois 
din Societatea Maryknoll.[25] ] 

  
În martie 2012, consiliul general format din patru persoane s-a întrunit pentru a vota, dar 

pentru că legea canonică impune ca cel puțin cinci persoane să voteze în problemele de demitere din 
ordinele religioase, Duggan i-a spus lui Doyle că a fost adusă o a cincea persoană fără nume din 
ordin. să se alăture consiliului general la vot. Declarația oficială a Societății Maryknoll despre vot a 
fost că a fost o decizie divizată, fără un rezultat clar. Cu toate acestea, atât Bourgeois, cât și Doyle 
au spus, după vot, că Duggan le-a spus că doar doi dintre cei cinci membri ai consiliului general au 
votat pentru demiterea lui Bourgeois, în timp ce trei s-au abținut. Consiliul general a trimis apoi o 
scrisoare Vaticanului conținând rezultatele votului.[25] 

  
Pe 6 iunie 2012, Bourgeois și Doyle s-au întâlnit cu Dougherty și un mediator la sediul 

societății din New York. Bourgeois și Doyle au spus că nu sa făcut nicio mențiune despre votul de 
demitere; iar Bourgeois a adăugat că întâlnirea de două ore s-a concentrat pe problema conștiinței și 
„importanța oamenilor de credință și a membrilor Maryknoll pentru a putea vorbi deschis și liber, 
fără teama... de a fi demiși sau excomunicați”. Doyle a spus că rezultatul întâlnirii a fost „mult 
diferit decât ne așteptam și mult mai pozitiv.”[26] 

 
Laicizare 
Luni, 19 noiembrie 2012, Părinții și Frații Maryknoll ai Societății Maryknoll au emis o 

declarație oficială în care indică faptul că Congregația pentru Doctrina Credinței a Vaticanului a 
decis, pe 4 octombrie 2012, că Bourgeois a fost demis canonic din ambele Maryknolls, și preoția 
romano-catolică, laicându-l astfel. Declarația completă a Părinților și Fraților Maryknoll: 

   
PENTRU ELIBERARE IMEDIATĂ 
  
Congregația pentru doctrina credinței 
Îl respinge canonic pe Roy Bourgeois 
  
Maryknoll, New York – 19 noiembrie 2012 – Congregația pentru Doctrina Credinței a 

Vaticanului, pe 4 octombrie 2012, l-a demis canonic pe Roy Bourgeois de la Societatea Catolică de 
Misiuni Străine din America, cunoscută și sub numele de Părinții și Frații Maryknoll. Decizia îl 
scutește pe preotul Maryknoll de legăturile sale sacre. 

  
În calitate de preot în 2008, domnul Bourgeois a participat la hirotonirea invalidă a unei femei 

și la o Liturghie simulată în Lexington, Kentucky. Cu răbdare, Sfântul Scaun și Societatea 
Maryknoll au încurajat reconcilierea sa cu Biserica Catolică. 
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În schimb, domnul Bourgeois a ales să facă campanie împotriva învățăturilor Bisericii 

Catolice în locuri laice și necatolice. Acest lucru a fost făcut fără permisiunea episcopilor catolici 
locali din SUA și ignorând sensibilitățile credincioșilor din întreaga țară. Neascultarea și predicarea 
împotriva învățăturii Bisericii Catolice despre hirotonirea femeilor au dus la excomunicarea, 
demiterea și laicizarea lui. 

   
Domnul Bourgeois și-a ales liber opiniile și acțiunile, iar toți membrii Societății Maryknoll 

sunt întristați de eșecul reconcilierii. Odată cu această despărțire, Societatea Maryknoll îi 
mulțumește călduros lui Roy Bourgeois pentru serviciul său în misiune și toți membrii îi urează 
succes în viața personală. În spiritul echității și al carității, Maryknoll îl va ajuta pe domnul 
Bourgeois în această tranziție.[27] 

  
pr. dominican. Thomas Doyle, avocatul canonic al lui Bourgeois, a spus că a fost surprins, mai 

ales după ce el și Bourgeois s-au întâlnit cu generalul superior al lui Maryknoll, pr. Edward 
Dougherty, în iunie, și problema concedierii nu fusese discutată. „Ideea a fost atunci că lucrurile vor 
continua și nu-l vor demite pe Roy și vor continua să dialogheze”, a spus Doyle. „Și apoi asta sa 
întâmplat, în mod unilateral. Habar n-aveam.”[27] 

  
Ca răspuns, Bourgeois a emis următoarea declarație oficială:[28] 
  
20 noiembrie 2012 
  
DECLARAȚIE DESPRE CONCEDEREA MEA DE LA MARYKNOLL 
  
Sunt preot catolic în comunitatea Maryknoll de 40 de ani. Când eram tânăr, m-am alăturat 

Maryknoll-ului datorită muncii sale pentru dreptate și egalitate în lume. A fi expulzat din Maryknoll 
și din preoție pentru a crede că și femeile sunt chemate să fie preoți este foarte dificil și dureros. 

  
Vaticanul și Maryknoll mă pot demite, dar nu pot respinge problema egalității de gen în 

Biserica Catolică. Cererea de egalitate de gen este înrădăcinată în justiție și demnitate și nu va 
dispărea. 

  
Ca catolici, mărturisim că Dumnezeu a creat bărbați și femei de valoare și demnitate egale. Ca 

preoți, mărturisim că chemarea la preoție vine de la Dumnezeu, numai de la Dumnezeu. Cine 
suntem noi, ca bărbați, pentru a spune că chemarea noastră de la Dumnezeu este autentică, dar 
chemarea lui Dumnezeu către femei nu este? Excluderea femeilor din preoție este o gravă 
nedreptate împotriva femeilor, a Bisericii noastre și a lui Dumnezeu iubitor, care cheamă atât 
bărbații, cât și femeile să fie preoți. 

  
Când există o nedreptate, tăcerea este vocea complicitatei. Conștiința mea m-a obligat să rup 

tăcerea și să mă adresez păcatului sexismului în Biserica mea. Singurul meu regret este că mi-a luat 
atât de mult să mă confrunt cu problema puterii și dominației masculine în Biserica Catolică. 

  
Am explicat poziția mea cu privire la hirotonirea femeilor și cum am ajuns la aceasta, în 

broșura mea: „Călătoria mea de la tăcere la solidaritate”. 
  
În solidaritate, 
Roy Bourgeois 
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A sustine 
În declarația sa din 20 noiembrie 2012, Erin Saiz Hanna, directorul executiv al Conferinței de 

hirotonire a femeilor, a scris despre Bourgeois: „Deși este devastat să-și piardă comunitatea și 
întristat de duritatea acestui pas final, el rămâne neclintit în credința sa și conștiință. El a cerut 
singurătate și rugăciuni în acest timp de tranziție.”[28] 

  
În rubrica sa editorială din 3 decembrie 2012, National Catholic Reporter a declarat că 

„chemarea la preoție este un dar de la Dumnezeu” și a venit fără echivoc în sprijinul lui Roy 
Bourgeois și a campaniei sale de sprijinire a hirotoniei femeilor în preoția catolica.[ 29] 

  
La 24 aprilie 2015, Bourgeois și alți trei au fost arestați pentru o acuzație de intrare ilegală la 

ambasada din El Salvador.[30] 
  
Premii 
Premiul Gandhi pentru pace (1994) 
Premiul Franciscan Peacemaker of the Year (1996) 
Pax Christi USA Premiul Papa Paul al VI-lea pentru profesor de pace (1997) 
Adela Dwyer/Sf. Premiul pentru pace Thomas of Villanova, Universitatea Villanova (1998) 
Premiul Isaac Hecker pentru justiție socială, Paulist Center, Boston (1999) 
Premiul Aachen pentru pace (2005) 
Premiul Thomas Merton (2005) 
Premiul Casa Buna Vestire Vocea celor fără voce (2008) 
Premiul Vocea Preotului Credincios de Integritate (2009) 
Nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa cu School of the Americas Watch 

(2010) 
Premiul american pentru pace (2011) 
Premiul Episcopal Peace Fellowship Passion for Peace (2011) 
Doctor onorific în Divinitate, Seminarul Teologic din Chicago (2012) 
Premiul DignityUSA Risk Taker și Justice Maker (2013) 
Premiul Veteranului pentru Pace Leadership In Peace (2014) 
Premiul Wade Mackie pentru consolidarea păcii (2014) 
Peace House Annual Peacemaker Award (2016)95 
 
 

Rómulo Antonio Braschi 
 
Rómulo Antonio Braschi (n. 25 decembrie 1941) este un episcop catolic independent 

argentinian, care nu este în comuniune cu Biserica Catolică. Braschi a fost etichetat ca fiind un 
episcopus vagans la începutul anilor 2000.[1][2][3][4][5] 

 
Biografie 
Născut la Buenos Aires și hirotonit preot romano-catolic în august 1966, el a fost asociat cu 

membrii mișcării preoți muncitori din Argentina și ai Mișcării preoților pentru Lumea a Treia. A fost 
arestat și audiat pentru aceste activități în timpul Războiului Murdar. Deziluzionat de ceea ce a 
perceput ca fiind tăcerea și condamnarea tacită a ierarhiei romano-catolice în fața mișcărilor 
progresiste ale Bisericii, s-a distanțat de Biserica Romană, hotărând în același timp să nu 
abandoneze slujirea sa preoțească.[6] 

                                                 
95 https:// en.wikipedia.org/wiki/Roy_Bourgeois, accesat 07.10.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Biserica Carismatică Apostolică Catolică „Iisus Regele” 
În 1975 a înființat o biserică catolică independentă în provincia Buenos Aires. În 1978, 

aceasta a devenit Biserica Carismatică Apostolică Catolică a „Iisus Regele”,[a] prezentă acum în 
mai multe țări din Europa și America Latină, conform propriilor sale afirmații.[8] A fost hirotonit 
episcop la München de către Roberto Garrido Padin, episcop al Bisericii Apostolice Catolice 
Braziliene, și Hilarios Karl-Heinz Ungerer, episcop al Bisericii Catolice Libere din Germania. 

  
Braschi și-a câștigat notorietatea în 2002, când a luat parte la hirotonirea a șapte femei 

romano-catolice, care au devenit cunoscute sub numele de cele șapte dunărene. Hirotoniile au dus la 
excomunicarea femeilor de către Vatican.[9] Braschi și femeile au cerut Vaticanului să revoce 
excomunicarea, dar au fost refuzate în Decretul privind tentativa de hirotonire a unor femei 
catolice[10].96 

 

Dunărea Şapte 
 
Cele șapte Dunăre sunt un grup de șapte femei din Germania, Austria și Statele Unite care au 

fost hirotonite preoți pe o navă care traversa Dunărea la 29 iunie 2002 de către Rómulo Antonio 
Braschi, Ferdinand Regelsberger și al treilea episcop necunoscut. 

     
Cele șapte femei sunt: Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela 

Forster, Iris Muller, Ida Raming, Pia Brunner și Angela White (ultima un pseudonim pentru Dagmar 
Braun Celeste, fosta primă doamnă din Ohio, de origine austriacă, din Statele Unite ale Americii). 
[1]). 

   
Braschi, un episcop catolic independent a cărui hirotonire proprie este în linia succesiunii 

apostolice și astfel considerat valabil de Biserica Romano-Catolică, a fost excomunicat de aceasta 
din urmă.[2] 

  
Hirotoniile femeilor nu au fost, totuși, recunoscute ca fiind valabile de către Biserica 

Romano-Catolică[3], deși femeile (și succesorii lor) consideră că propriile lor hirotoniri sunt 
valabile și chiar studiate într-un program de trei ani, conceput de Christine Mayr-Lumetzberger. , 
înainte de hirotonirea lor.[4][5] 

 
Consecințe juridice și răspunsuri 
La 10 iulie 2002, Congregația pentru Doctrina Credinței a emis un monitum împotriva 

femeilor, avertizând că vor fi excomunicate dacă nu vor recunoaște invaliditatea hirotoniei și se 
pocăiesc[6]. Ca o consecință a acestei încălcări a dreptului canonic, în special canoanele 1008-1009 
și 1024-1025, și a refuzului lor de a se pocăi, Vaticanul a excomunicat femeile.[7] Femeile au cerut 
Vaticanului să revoce excomunicarea, dar această cerere a fost respinsă în Decretul privind tentativa 
de hirotonire a unor femei catolice.97[8] 

 
Christine Mayr-Lumetzberger 
 
Christine Mayr-Lumetzberger (născută în 1956) este o profesoară și fostă călugăriță 

benedictină care a fost excomunicată din Biserica Romano-Catolică atunci când ea și alți șase au 
                                                 
96  https:// en.wikipedia.org/wiki/Rómulo_Antonio_Braschi, accesat 07.10.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
97  https:// en.wikipedia.org/wiki/Danube_Seven, accesat 07.10.2022. Licență: 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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fost hirotonite preoți de către un episcop catolic independent în 2002. Ea se numea preot 
romano-catolic și ea a refuzat să se retracteze.[1] A fost hirotonită episcop în 2003 împreună cu 
Gisela Forster; se spune că hirotonirea a fost săvârșită de episcopi romano-catolici a căror identitate 
rămâne secretă. 

  
Ea a declarat ca motiv pentru a promova hirotonirea femeilor în cadrul Bisericii 

Romano-Catolice, care nu recunoaște hirotonirea femeilor ca fiind valabilă: „Numai un bărbat 
botezat primește în mod valabil hirotonirea sfântă”.[2] În 1994, Papa Ioan Paul al II-lea a declarat în 
scrisoarea apostolică Ordinatio sacerdotalis că „Biserica nu are nicio autoritate să acorde hirotonirea 
preoțească femeilor”.[3] 

 
Tinereţe 
Mayr-Lumetzberger s-a născut în Linz, Austria. Ea a crescut în Linz cu părinți religioși și a 

urmat o școală romano-catolică condusă de surorile Holy Cross. Deși ea și părinții ei nu au văzut 
întotdeauna ochi în ochi, ea a fost foarte activă în parohia ei locală. Când avea 14 ani, i s-a permis 
să slujească în parohia ei locală ca slujitor de altar, deși nu avea voie să poarte surplis. Femeile sau 
fetele care slujeau la Euharistie erau împotriva regulamentelor liturgice la acea vreme, dar de atunci 
au devenit permise.[4] 

 
Perioada mănăstirii 
După ce a părăsit școala, Mayr-Lumetzberger a plecat pentru a se alătura mănăstirii 

Benedictinei Inimii Neprihănite a Mariei din Steinerkirchen și a primit numele religios de „Marie 
Christin”. Deși dorea să studieze teologia, după primii doi ani în mănăstire, a fost trimisă înapoi la 
Linz pentru a studia pentru a deveni profesoară de religie. În ultimul an de studiu, lucra la o școală 
pentru copii cu nevoi speciale, unde a cunoscut o divorțată de care s-a îndrăgostit. După terminarea 
studiilor, ea a părăsit viața religioasă fără dispensă și s-a căsătorit cu el într-o ceremonie 
non-catolică. Ca atare, căsătoria ei nu este recunoscută de Biserica Catolică. Pentru că părăsise 
mănăstirea și se căsătorise cu un bărbat divorțat, nu a reușit să găsească o muncă ulterioară cu 
Biserica.[4] 

 
Cariera didactică 
În viața ei profesională, Mayr-Lumetzberger a obținut în cele din urmă un loc de muncă 

pentru a pregăti profesori de grădiniță și apoi ca profesor într-o școală cu nevoi speciale. Deși era 
într-un fel proscrisă, ea a continuat să fie activă în parohia ei locală și cu munca de voluntariat. În 
acest moment a început să facă liturghii și să facă voluntariat ca preot la spitalul local și pentru cei 
care își doreau serviciile. Treptat, a devenit mai îndrăzneață și, deși nu era slujitor hirotonit, a 
început să oficieze Liturghia cu prietenii și să îndeplinească alte funcții preoțești.[4] 

 
Hirotonirea 
La 29 iunie 2002, Mayr-Lumetzberger și alți șase au fost hirotoniți preoți de Episcopul 

Independent Catolic Rómulo Antonio Braschi, un fost episcop romano-catolic din Argentina, care a 
părăsit Biserica Romano-Catolică din dezacord cu teologia anti-eliberare a Vaticanului pentru a se 
alătura Biserica Carismatică Apostolică Catolică a lui Isus Regele. În mass-media, femeile 
hirotonite au fost numite cele șapte dunărene pentru că au fost hirotonite pe fluviul Dunărea, lângă 
orașul Passau, la granița dintre Germania și Austria. La 21 decembrie 2002, după ce a refuzat să 
recunoască decretul Vaticanului care declara nule aceste hirotoniri, ea și ceilalți au suferit 
excomunicarea.[5][6] 

 
În 2003, Mayr-Lumetzberger a fost hirotonit episcop la o ceremonie secretă, identitatea 

episcopului hirotonitor rămânând secretă. Ulterior, ea a hirotonit alte câteva femei ca preoți, 
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inclusiv o hirotonire a femeilor din Statele Unite și Canada pe râul St. Lawrence în 2005[7] și o 
femeie episcop în Indiana.[8] Aceste hirotoniri nu sunt recunoscute de Biserica Romano-Catolică. 
Multe jurisdicții catolice independente nu ar considera hirotoniile lor unice, deoarece hirotonesc 
femei catolice ca preoți cel puțin din anii 1990.[9] 

 
La o liturghie duminică din 28 iunie 2009, Mayr-Lumetzberger a fost refuzată să se 

împărtășească de către episcopul Ludwig Schwarz la Parohia Sf. Petru din Linz din cauza 
excomunicarii ei. Ea a venit îmbrăcată ca episcop și a fost sfătuită de Schwarz să nu vină să 
primească Împărtășania, dar a făcut-o, luând ea însăși o Ostie din ciborium.[10] 

 
Din 2022, ea ține încă Liturghie.98 [11] 
----------------------------------------- 
 
Această mărturie este preluată din Zur Priesterin berufen („Chemat să fie femeie preot”), ed. 

de Ida Raming, Gertrud Jansen, Iris Müller și Mechtilde Neuendorff, Druck und Verlagshaus Thaur 
(Krumerweg 9, A-6065 Thaur, Austria) 1998, pp. 113-122.  

  
Bucurie în Domnul 
  
Sunt fiica cea mare a unor părinți credincioși și m-am născut în Linz, Austria Superioară, în 

1956. Ambii mei părinți aveau peste 30 de ani când s-au căsătorit. Mama mea purta pecetea unor 
grupuri de tineri catolici, în timp ce tatăl meu era un așa-zis „fiu” al mișcării Kolping. Pentru toți cei 
patru copii, Liturghia duminicală, Împărtășania devreme și Spovedania timpurie erau o chestiune de 
la sine înțeles. Interesul meu principal a fost în îndatoririle bunicului meu ca slujitor al altarului, în 
relațiile sale, desigur, cu „lucrurile sfinte”. Nu mi-a fost frică nici de preoți și nici nu-i respectă. Fie 
le-am fost indiferentă, fie mă așteptam la informații despre Dumnezeu și despre ce înseamnă asta. 

  
Întreaga mea școală – paisprezece ani din ea – a fost la școala condusă de surorile Sfânta 

Cruce din Linz. Mi s-a părut destul de dezamăgitoare predarea religiei și viața profesorilor mei și a 
unor călugărițe. Am descoperit cum au putut să înțeleagă greșit mesajul biblic care m-a fascinat. 
Biblia copilului meu. iar instruirea religioasă care mi s-a dat mai târziu, vorbea o cu totul altă limbă. 
Eram mai convins de lupta personală sinceră pentru adevărata viață religioasă. 

  
Am uitat majoritatea conținutului specific al orelor de educație religioasă. Dar îmi amintesc 

detalii, de exemplu obiceiul unui benedictin, învățătura atentă a unui preot acum căsătorit, un iezuit 
care mai târziu avea să-și ia viața, rugăciunile cinstite ale unei călugărițe din Sfânta Cruce care 
părăsise ordinul și cerere de binecuvântare pentru o călugăriță din Sfânta Cruce cu care m-am certat 
ani de zile și care apoi s-a îmbolnăvit de cancer și a murit. 

  
După școala primară și anii de juniori „gimnazial”, mi-am dorit să fiu profesoară de grădiniță 

și am ajuns să fac asta împotriva voinței mamei mele. Din punct de vedere mental, plecasem de 
acasă la vârsta de aproximativ 14 ani. 

  
Pe cât posibil am evitat părinții mei. Preotul paroh a devenit pentru o vreme înțeleptul meu 

mărturisitor care a înțeles cum să-mi abordeze intelectul. Am condus un grup de fete, am organizat 
liturghia, am fost aleasă în consiliul parohial și, la vârsta de aproximativ 17 ani, am avut o poziție 
bună în parohie. 

  
                                                 
98  https:// en.wikipedia.org/wiki/Christine_Mayr-Lumetzberger, accesat 07.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Întotdeauna am comparat vocația cu un talent aparte: o persoană talentată muzical se bucură 
de muzică, iar atunci când ia un instrument și îl încearcă, poate trage din el tonuri plăcute, melodii. 
Îi face plăcere să facă muzică și prin ea face plăcere și celor din jur, deși va trebui să exerseze din 
când în când din greu. Prin entuziasmul pentru muzică, ea/ea îi poate entuziasma pe alții să încerce 
să obțină un răspuns de la un instrument sau să cânte o melodie. Poate că „a face” va duce la 
competență. Eu însumi și nu în mod special muzical. Sun cu cornul de vânătoare cu mai multă 
ascuțire decât pricepere, dar nu renunț. Totuși, am un talent religios: „Bucuria în Domnul este 
puterea mea” (Ps 36,4). În special cu preoții, am încercat să găsesc înțelegere pentru căutarea mea. 
Mă așteptam ca ei să mă înțeleagă cu siguranță pe mine și vocația mea. o serie de mărturisitori m-au 
ajutat cu siguranță o vreme, dar în ultimă instanță m-au lăsat singur în toate deciziile mele. În 
tinerețea mea, factorii importanți au fost cu siguranță și o ședere la Taizé, weekend-urile tinerilor 
catolici în special în Abația Premonstratensian de la Schlägl, întâlniri cu alți căutători care, ca și 
mine, încă nu găsiseră toate răspunsurile. 

  
Împreună cu frații mei îmi plăcea să mă joc la sărbătorirea Liturghiei. Folosind foarfecele de 

unghii, tăiem cu răbdare gazdele din hârtie de orez și le punem într-o cupă de ouă. Fratele meu și-a 
dorit mereu să fie preot, dar știa doar pe de rost cuvintele sfințirii. Fiind băiat, a simțit că ar trebui să 
joace rolul preotului, dar eu și sora mea știam pe de rost restul textelor Liturghiei. 

  
Când aveam aproximativ 14 ani, am participat la toate slujbele religioase posibile din 

comunitate. L-am îndemnat pe fratele meu, foarte nedorit, să învețe să fiu băiat de altar, ceea ce, 
fiind fată, era în afara limitelor pentru mine. I s-a permis să poarte o cotta, deși încă nu putea servi. 
Preotul paroh mi-a notat supărarea pe fratele meu și m-a lăsat să slujesc de câteva ori, dar fără haina 
mult râvnită. Cu câțiva ani în urmă, eram hotărât să-i scriu Papei și să cer ridicarea interdicției 
ridicole a slujbelor de altar. Deoarece nu aveam o adresă potrivită, scrisoarea a ajuns în coșul meu 
de gunoi. 

 
În parohie a existat încă de la începutul anilor 70 un grup de liturghie, la care am colaborat la 

sfatul preotului paroh. În sfârşit, am putut să stau la altar, sau cel puţin la ambon şi să „colaborez” la 
Liturghie. În acea perioadă nu îndrăzneam încă să-mi formulez dorinţa concretă de a fi preot; căci 
nu aveam pe nimeni căruia să-i fi putut exprima. Viața într-un ordin, liturghia, rugăciunea în cor au 
devenit antipolul spiritual al activităților parohiale. Am vrut să cumpăr un breviar, dar nu aveam 
idee unde și cum. O prietenă devotată a mătușii mele mi-a dat noua ediție pentru student – eram o 
femeie nouă! I-am cusut imediat o husă de catifea cu împletitură aurie și mi-am citit breviarul în 
tramvai, în pauza de masă, în timpul orelor de școală și în pat. Am făcut o linie directă pentru 
călugărițe și preoți, am întrebat reguli și mănăstiri și șansele de a intra și de a ieși. O colegă de 
școală a mătușii mele era prioră a mănăstirii benedictine din Steinerkirchen, care fusese înființată 
pentru a oferi ajutor pastoral călugărițelor din parohii. Asta mi s-a părut interesant. 

  
La ieșirea din școală am intrat în mănăstirea Benedictinelor Inimii Neprihănite a Mariei. Mi 

s-a dat numele religios de „Marie Christin” și am ales „Prea Sfântă Treime” ca titlu de nobilime. 
Am sperat să-mi fi îndeplinit dorințele spirituale. Mi-am luat foarte în serios pregătirea, am servit la 
masă, am suportat lecțiile Stăpânei Novicelor și ale unui Director Spiritual prost, am curățat capela, 
am învățat să fac o dublă genuflexie purtând halatul meu de cor și mânuind turibulul, vasul de 
tămâie și vălul de umăr și mi-au plăcut și m-am bucurat de orele petrecute rugându-mă în cor. 
Pentru mine, viața de mănăstire a fost un preludiu indispensabil în drumul meu către altar. Sarcinile 
maicilor care tindeau spre conducerea parohială unică mi s-au părut interesante. După postulat, doi 
ani de noviciat și profesie am vrut să studiez teologia la Salzburg. S-a făcut referire la ascultare și a 
trebuit să merg la Academia din Linz pentru a mă pregăti ca profesor de religie. Antrenamentul a 
fost bun, dar nu cel pe care mi l-am dorit. Au urmat conflicte cu Superiorii și anumite experiențe 
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care m-au determinat să încep o nouă căutare a lui Dumnezeu. (Căutarea lui Dumnezeu este singura 
întrebare pusă cuiva care bate la ușa unei mănăstiri benedictine care caută să intre.) 

  
După aproape cinci ani, am părăsit mănăstirea la sfârșitul perioadei mele de profesie, cu inima 

grea pentru că nu am reușit să găsesc ceea ce căutam, dar bogat înzestrată cu descoperiri spirituale. 
În eul meu interior am rămas un benedictin, deși am renunțat la obiceiul extern. Profesia mea, cu 
angajamentul ei serios față de Dumnezeu, este încă valabilă pentru mine. 

  
În ultimul an de studii predam religie într-o școală cu nevoi speciale. M-am implicat strâns cu 

Michael, soțul meu. Am învățat să-l iubesc, m-am mutat cu el și m-am căsătorit cu el după ce am 
terminat studiile. A divorțat de prima soție și a avut patru copii. Mi-a fost retrasă „missio canonica”. 
Pe lângă această situație dificilă, oamenii Bisericii s-au distanțat, au existat conflicte cu Instituția în 
privința unor posibile locuri de muncă, extrem de necesare din motive economice și a existat o 
totală lipsă de înțelegere în mediul catolic. Și totuși, căsătoria mea a fost cu siguranță și un act 
intenționat de solidaritate cu un bărbat care, în termenii Bisericii, a fost un eșec. Unde a fost 
solidaritatea creștină cu mine? 

  
După câțiva ani de durere, am început încet să cooperez din nou în parohie. un nou preot 

paroh nu a ușurat lucrurile. Competența și experiența profesională m-au ajutat, dar au rămas un 
ghimpe în carnea autorităților de vârf. Acum vreo șapte ani am început să ajut la pastorala 
spitalicească, din nou voluntar. Acolo, pentru prima dată, experiența mea cu oameni noi în noul 
domeniu al îngrijirii pastorale a fost fără echivoc bună. Da, munca mi s-a potrivit. Am fost acceptat 
de pacienți și am obținut din ea puterea pentru mine. În același timp a crescut dorul de a deveni 
paroh al unei adevărate comunități mici. De atunci îmi este clar că dorința mea vocațională este 
doar să fiu preot și paroh. Pot să o fac și asta îmi doresc. 

 
„Bucurie în Domnul” la Liturghie, în vestire, în credință personală, speranță și caritate și în 

singurătatea care le aduce pe acestea am simțit-o de-a lungul vieții. Până în viața mea de mănăstire 
nu am putut să-mi formulez ca atare dorința de a fi preot. Munca într-o parohie ar fi fost suficientă. 
Dar cu cât o slujbă a Bisericii s-a retras mai mult, cu atât este mai mare forța „Vreau totul”. În 
slujbele pregătite de mine, bineînțeles că am predicat. Și am urmat un curs de desfășurare a 
liturghiilor (înregistrarea mea a fost întâmplătoare și cred că la vremea respectivă nu exista nicio 
punere oficială în serviciu a celor care se alătură, deoarece asta ar fi însemnat excluderea mea.) Și 
din când în când am mai ținut liturghii. in comunitate. Pentru mine este destul de firesc când 
asistentele din spitalul de stat mă numesc „preotul” și pacienții se așteaptă să le dau toate 
sacramentele. Și mi-am făcut o tunică ca să fac slujba de înmormântare a soacrei mele. Pe măsură 
ce anii trec, comportamentul preoțesc devine din ce în ce mai mult o chestiune de la sine și din ce în 
ce mai mult o parte din mine. Din când în când mă întreb dacă am voie să fac toate acestea; de 
obicei întrebările și cererile oamenilor fac un răspuns de prisos. 

  
În toți acești ani, am fost întotdeauna îngrozitor de trist când confrații au renunțat la 

îndatoririle lor pentru a se căsători. Cum au putut să dea ceva ce nu era la îndemâna mea? 
  
De câțiva ani am plecat la vânătoare, așa că sunt adesea în compania unor oameni care nu sunt 

prea pasionați de Biserică. Cumva, mulți dintre ei au înțeles că eu, o femeie, sunt „ceva ca un preot 
paroh”. Deseori țin sesiuni de cateheză la masa unui han. O gândire interesantă a vânătorilor a fost, 
într-o zi, dacă binecuvântarea mea a fost la fel de bună ca una a unui preot paroh. Ei s-au hotărât pe 
„da”, pentru că și eu am o „vestă”. Așa fiind, mi-au cerut să predic la Liturghia lor de Sfântul 
Hubert. Din experiența mea, „credincioșii de rând” acceptă comportamentul preoțesc și dorința de 
hirotonire mult mai ușor decât așa-zișii catolici profesioniști, în special preoții. 
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În special, când am fost în mănăstire, nu am îndrăznit să-mi exprim dorința de hirotonire, 

deoarece rolul de slujire al femeii era clar definit. Îndemnul de a sluji ca preot la altar a fost simțit a 
fi prezumtiv și a fost invocată smerenia potrivită. 

  
La intervale regulate mă întreb și dacă îndemnul de hirotonire nu este un produs al aroganței 

mele. Chiar trebuie să stau în primul rând? Și uneori apare și tentația lenei: am nevoie de toate astea? 
Nu cumva „Mama” Biserica mi-a provocat deja destulă suferință? răni, dezamăgiri? După toți acești 
ani, ar putea fi timpul să ne retragem în viața privată fără biserică, comunitate, îndatoriri de 
duminică. Și oricum, în circumstanțele actuale, nu există nici cea mai mică șansă să obțin un loc de 
muncă în Biserică sau vreo funcție. Interdicția mea eclezială de predare este încă în vigoare și nu va 
fi ridicată. Cu siguranță, dacă aș divorța, fațada ar fi în regulă, iar apoi în ochii Bisericii aș fi încă 
unul „curat”. 

  
După ce mi-am pierdut autorizația de predare, am fost șomer timp de zece ani. Nu a existat 

nicio numire în cadrul Bisericii și nu am avut nicio șansă ca învățătoare de grădiniță de stat. 
Dintr-un noroc(?), cu toate acestea, acum vreo șase ani, când aveam deja 35 de ani, am obținut un 
loc de muncă destul de bun, pregătind profesori de grădiniță. Totodată a fost o reformă a studiilor 
superioare, ca să mă pot pregăti cu întârziere, ca profesor de liceu. Acum predau la școala cu nevoi 
speciale, și m-am înscris să pregătesc alții, pentru că există o astfel de cerere în acest domeniu. Cu 
toate acestea, în ultimii câțiva ani, dorința de a fi preot s-a întărit constant. 

  
Cu mulți ani în urmă colegii mei călugărițe au inscripționat „Iubit de Dumnezeu” pe 

lumânarea mea de profesie, pentru că tot vorbeam despre asta. Multe „se întâmplă” pe care nu le-am 
înțeles. Dar după aceea invariabil s-a desfășurat un nod și a devenit clar că nimic nu are sens. 
Datorită slujbei mele destul de bune de stat, nu depind de Biserică pentru angajare. Lucrez – 
voluntar – în diverse sfere bisericești. Nimeni nu-l poate interzice. Episcopul știe de activitățile 
mele, dar nu mă poate disciplina – cum ar putea? Încet încet încep să înțeleg această libertate. 

  
Tocmai în ceea ce privește hirotonirea femeilor, această libertate este de cea mai mare 

importanță. Dacă o comunitate, un grup, „doi sau trei” ar trebui să-mi ceară să celebrez o Euharistie 
cu ei, o voi face. Am vorbit cu femei care deja fac asta. Ei și cu mine suntem împuterniciți să facem 
acest lucru prin botez și confirmare, adică prin darurile Duhului Sfânt. Sunt conștient că acest lucru 
este interzis de legea Bisericii și poate atrage pedeapsa bisericească. Dar ce mă poate despărți de 
dragostea lui Hristos? (Rom.8,35,39) Aceste cuvinte ale lui Pavel m-au încurajat. Am putut vorbi cu 
femei angajate de Biserică. Ei își pun speranța în femei ca mine, care nu trebuie să se teamă pentru 
mijloacele lor de existență dacă fac ceea ce Domnul ne-a poruncit să facem – sărbătorește memoria 
Lui. 

 
Până acum am 40 de ani și de 25 de ani am luptat pentru visul meu de a fi preot femeie. Am 

sperat atât de mult că timpul de după Conciliul Vatican II va rămâne un timp de trezire și reînnoire. 
Eram atât de fericit să fiu tânăr chiar atunci. M-am bucurat de reînnoirea liturghiei și eram plin de 
speranță că lucrurile vor continua. Ioan Paul ll a fost ales Papă în timp ce eu eram călugăriță și 
aproape chiar din ziua aceea, avântul înainte a fost oprit; iar de atunci a fost într-o continuă 
retragere. Am părăsit o mănăstire diferită de cea în care intrasem. 

  
Mi-e teamă că timpul meu se va scurge înainte ca Biserica să meargă din nou înainte. Desigur, 

am simțit creșterea în mine și în multe alte persoane, dar voi trăi suficient de mult? Nu vreau să stau 
la altar ca o femeie străveche și să predic oamenilor cărora Evanghelia este deja cu totul ciudată și 
neinteresantă despre o Biserică care administrează testamentul lui Isus. Aș vrea să vorbesc despre 
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un Isus despre care copiii au aflat de la părinții lor. Mă tem că generația mea este ultima care 
investește atât de multă energie în Biserică. Am epuizat deja atât de multă putere. Mă tem că nu voi 
rezista până când nu se va dezvolta o Biserică frățească, în care să pot participa la slujirea rânduită. 

  
Orice s-ar întâmpla, mă voi înscrie pentru semestrul de iarnă 1996 la Universitatea Teologică 

și voi încerca să trec prin studii academice cot la cot cu jobul meu. Nu mi-aș dori ca admiterea mea 
la hirotonie să eșueze din lipsă de studii. 

  
Acestea sunt viziunile mele despre Biserica viitorului: 
  
Într-o Biserică frățească-frănească, va fi indiferent dacă sunt bărbat sau femeie. Va fi 

important dacă Îl caut pe Dumnezeu și vreau să-i proclam mesajul. 
Episcopii bărbați experimentează o convertire a inimii; „Sfântul Ruach” (adică Duhul Sfânt) a 

venit peste ei într-o nouă Rusalii. Ei au o înțelegere complet nouă a mesajului lui Isus și înțeleg 
nevoile umanității. Poveri inutile vor fi ridicate de pe umerii celor care se luptă și împovărați. 
Eșecul este în Biserica lui Isus Hristos o chestiune pentru mila lui Dumnezeu și nu mai pentru 
(ne)dreptate umană. 

Conflictele vor fi rezolvate în spiritul lui Isus. Eforturile spre iubire reciprocă vor fi însoțite de 
ghizi spirituali experimentați. 

Convertirea și un nou început sunt o oportunitate sfântă splendidă. 
Bărbații și femeile preoți nu vor mai fi forțați să ducă vieți de celibat. Vor alege liber cum 

doresc să trăiască. Nimeni nu mai este obligat să poarte un fel de mască. 
Deținătorii de funcții ecleziale nu trebuie să folosească forța. Au autoritate pentru că sunt 

competenți. Magisteriul este îmbibat în înțelepciune, nu în sofisma școlaresc. 
Persoanele preoțești vor fi alese după stilul lor de viață. În fiecare comunitate sunt mai mulți 

preoți, bărbați și femei, așa cum se întâmplă să fie necesar și posibil. Ei sunt bine pregătiți din punct 
de vedere teologic și adepți în practică, dar nu sunt forțat academici. Cei mai mulți dintre ei au o 
altă chemare și o familie, își țin „operația” seara și locuiesc cu oamenii cărora le administrează 
spiritual. Ei prezidează, pe rând, liturghiile din bisericile lor parohiale și, de obicei, celebrează 
Euharistia în grupuri de dimensiuni rezonabile. Ei cunosc oamenii pe care îi îngrijesc ca preoți, își 
cunosc problemele și îi vizitează pe bolnavi. Preoții însoțesc liderii de grup și lucrătorii voluntari. 
Au învățat să delege și se pot bucura fără gelozie de succesul celorlalți. 

Eu însumi mi-ar plăcea să lucrez într-o comunitate mică. un cartier rezidențial, un spital sau 
capelan în limite. Nu mi-ar plăcea să fiu epuizat ca multifuncționar bisericesc pentru că se pare că 
totul trebuie să fie subordonat preotului. Hirotonirea nu înlocuiește competența. Trebuie să existe cu 
siguranță oameni care sunt mai potriviti pentru administrare și organizare decât pentru preoție. 

  
Mi-aș dori să fiu pe drumul către Dumnezeu cu oamenii, să sărbătoresc cu ei sacramentele, să 

clarific întrebările vieții cu ei ca soră, pentru că știu că la fel ca ei am nevoie de iubirea, mila și 
iertarea lui Dumnezeu. Știu că sunt iubit, chemat, ales de Dumnezeu, dar și părăsit. Din nou și din 
nou trebuie să mă caut și pe mine, pentru acces la mistere; căci a le fi găsit simultan înseamnă a le fi 
pierdut. Îmi doresc să fiu preot în situația mea precisă, pentru cei pe care îi iubesc, care mi-au fost 
dăruiți și încredințați, pentru timpul meu specific cu întrebările și problemele ei. Nu mi-aș dori să 
lupt pentru Biserică cu un secol înainte, pentru că trăiesc acum. Vreau să folosesc timpul pe care îl 
am, nu să urmăresc fantome. 

  
Am scris asta în ciuda rezistenței interioare puternice și a trebuit să mă înving asupra mea. Vă 

spun atât de multe despre mine și despre mister. Dar știu că este necesar să discutăm despre 
hirotonirea femeilor și că femeile adevărate cu o poveste sinceră trebuie să stea în spatele asta. Și 
așa aș vrea să fie înțeleasă povestea mea. 
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Benedictinii își încheie întotdeauna lucrarea scrisă cu un citat din Regula ordinului: „ut in 

omnibus glorificetur Deus” – ca Dumnezeu să fie glorificat în toate. 
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pentru a se căsători cu Anselm Forster, cu care a avut doi copii. Ea a fost aleasă în consiliul 
districtual din Starnberg în 1989, fiind președinte al consiliului până în 2002. Din anii 1990, Forster 
lucrează ca profesor de artă la München. 

  
Forster este membră a organizației germane Gruppe Maria Magdala, Priesteramt für die Frau, 

care promovează preoția pentru femei. La 29 iunie 2002, Forster și alți șase au fost hirotoniți preoți 
de către Episcopul Catolic Independent Rómulo Antonio Braschi, un fost episcop romano-catolic 
din Argentina, care a părăsit Biserica Romano-Catolică din dezacord cu teologia anti-eliberare a 
Vaticanului pentru a se alătura apostolilor catolici. Biserica carismatică „Iisus Regele”. În 
mass-media, femeile hirotonite au fost numite cele șapte dunărene pentru că au fost hirotonite pe 
fluviul Dunărea, lângă orașul Passau, la granița dintre Germania și Austria. În 2003, cei șapte 
Dunăre au fost excomunicați din Biserica Romano-Catolică.[1][2][3] În 2003, ea a fost totuși 
hirotonită episcop neoficial și, împreună cu o altă femeie hirotonită episcop neoficial, a hirotonit 
nouă femei în Canada în 2005.[4] 

  
Lucrări 
Denn das Weib soll schweigen in der Kirche. (împreună cu Karin Jäckel). Bastei Verlag, ISBN 

3-404-61552-2. (Limba germana) 
Wir sind Priesterinnen. (împreună cu Werner Ertel). Patmos Verlag, ISBN 3-491-70363-8. 

(Limba germana) 
Gemeinsam stärker als der Tumor. Denkzettelverlag, ISBN 978-3-939936-01-5. (Limba 

germana) 
Gedanken sind wie Glut im Wind. Gedichte. Denkzettelverlag, ISBN 978-3-939936-04-6. 

(Limba germana) 
Heinrich Kohl, Hitler mein Idol und Untergang. Denkzettelverlag, ISBN 978-3-939936-05-3. 

(Limba germana) 
Dr. Patricia Fresen – Engagement für Menschlichkeit und Gleichberechtigung. 

Denkzettelverlag, ISBN 978-3-939936-16-9.100 
 
Ida Raming 
 
Viaţă 

                                                 
99 https:// womenpriests.org/vocation/lumetz-christine-mayr-lumetzberger-2/, accesat 07.10.2022. Wijngaards Institute, 

John Wijngaards 
100  https:// en.wikipedia.org/wiki/Gisela_Forster, accesat 07.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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După școală, Raming a studiat teologia catolică, germană și pedagogie la Universitatea din 
Münster și la Universitatea din Freiburg. A terminat facultatea în 1973 și a lucrat ca profesor la 
Gymnasium Martinum Emsdetten din Germania. Ea a scris mai multe cărți despre drepturile 
femeilor în Biserica Romano-Catolică. 

  
La 29 iunie 2002, Raming și alte șase femei au fost hirotonite preoți de episcopul catolic 

independent Rómulo Antonio Braschi, un fost preot romano-catolic din Argentina, care a părăsit 
Biserica Romano-Catolică din dezacord cu teologia anti-eliberare a Vaticanului pentru a se alătura 
catolicului. Biserica Carismatică Apostolică a lui Isus Regele. În mass-media, femeile hirotonite au 
fost numite cele șapte dunărene pentru că au fost hirotonite pe fluviul Dunărea, lângă orașul Passau, 
la granița dintre Germania și Austria. În 2003, Raming a fost excomunicat din Biserica 
Romano-Catolică.[1][2] 

  
Raming, care în 1986 a co-fondat Gruppe Maria Magdala, Priesteramt für die Frau, care 

promovează preoția pentru femei, a indicat că experiența ei personală a restricțiilor religioase 
misogine, inclusiv excluderea femeilor din oficiile hirotonite, a fost impulsul din spatele acțiunilor 
ei.[3] ][4] 

  
Lucrări 
2007: Unser Leben im Einsatz für Menschenrechte der Frauen in der römisch-katholischen 

Kirche. Lit, Berlin/Münster, ISBN 978-3-8258-0186-1 (împreună cu Iris Müller). 
2006: Gleichrangig in Christus anstatt: Ausschluss von Frauen „im Namen Gottes“. Lit, 

Berlin/Münster, ISBN 978-3-8258-9706-2. 
2002: Priesteramt der Frau: Geschenk Gottes für eine erneuerte Kirche. Lit, 

Münster/Hamburg/Londra, ISBN 3-8258-5579-1. Erweiterte Neuauflage von „Der Ausschluß der 
Frau vom Priesterlichen Amt“ (1973) cu bibliografie (1974–2001) 

1998: Aufbruch aus männlichen „Gottesordnungen“: Reformbestrebungen von Frauen in 
christlichen Kirchen und im Islam. Deutscher Studien-Verlag, Weinheim, ISBN 3-89271-796-6. 

1998: Zur Priesterin berufen. Thaur, Thaur/Wien/Münch, ISBN 3-85400-070-7 (în calitate de 
editor). 

1989: Frauenbewegung und Kirche: Bilanz eines 25jährigen Kampfes für Gleichberechtigung 
und Befreiung der Frau seit dem 2. Vatikanischen Konzil. Studien-Verlag, Weinheim, ISBN 
3-89271-148-8. 

1973: Der Ausschluss der Frau vom priesterlichen Amt: Gottgewollte Tradition oder 
Diskriminierung? eine rechtshistorisch-dogmatische Untersuchung der Grundlagen von Kanon 968, 
§ 1 d. Codex Iuris Canonici. Böhlau, Köln/Wien, ISBN 3-412-83073-9 (disertație).101 

 
---------------------------------------- 
 
Această mărturie este preluată din Zur Priesterin berufen („Chemat să fie femeie preot”), ed. 

de Ida Raming, Gertrud Jansen, Iris Müller și Mechtilde Neuendorff, Druck und Verlagshaus Thaur 
(Krumerweg 9, A-6065 Thaur, Austria) 1998, p. 78 – 89. 

     
Născută în 1932 
A studiat teologie catolică, filozofie, pedagogie și germană la Münster și Freiburg în Breisgau; 
Calificarea didactică de stat la nivel „gimnazial”; 
1963: Depunerea la Vatican II (împreună cu Iris Müller) prin care se solicită admiterea 

femeilor în slujirea hirotonită, invocând temeiuri teologice; 
                                                 
101 https:// en.wikipedia.org/wiki/Ida_Raming, accesat 07.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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1970: Doctorat în teologie (teză: „Der Ausschluss der Frau vom priestenlichen Amt – 
gottgewollte Tradition oder diskriminierung?” depusă WS 1969/70, publicată în 1973 de 
Böhlau-Verlag, Köln și Viena. a femeilor din funcția preoțească – o tradiție dată de Dumnezeu sau o 
discriminare împotriva femeii?”) 

Angajare la secția de teologie catolică a Universității din Münster ca asistent științific, apoi 
predare în „Gymnasien” și educație pentru adulți. 

1986/87: Inițiatoare și co-fondatoare a „Verein Maria von Magdala – Initiative 
Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche e V” (Trad.: Asociația Maria Magdalena – Inițiativa 
pentru Drepturi Egale pentru Femei în Biserică”, o organizație înregistrată.) 

Membră a Conferinței de Hirotonire a Femeilor (SUA), a Katholischer Deutscher 
Fraunenband (KDFB) (= Asociația Femeilor Catolice Germane) și a rețelei naționale „Diakonat der 
Frau” (= Diaconatul Femeilor) 

Numeroase publicații despre istoria mișcării ecleziale pentru femei, despre statutul și 
evaluarea femeii în istoria Bisericii și în prezent, despre femei și slujba eclezială. 

„Vrabia și-a găsit un cămin, iar rândunica un cuib pentru puii săi – atunci unde să mă duc? 
Casa mea sunt altarele tale, Regele meu și Dumnezeul meu! Tu, Dumnezeul meu, ești soarele meu 
și scutul meu” (după Ps 83,4,12) 

Am crescut într-o familie catolică într-o comunitate rurală. Spre deosebire de majoritatea 
familiilor puternic legate de tradiții din sat, propria mea casă nu era atât de îngustă la minte cum era, 
sau este încă, caracteristică oamenilor de la țară pur catolici. Părinții mei erau cu siguranță religioși, 
dar nu excesiv de bisericești. Dar doctrina Bisericii, de exemplu asupra dominației masculine în 
familie și asupra moralității sexuale (interzicerea planificării familiale) a cântărit foarte mult, mai 
ales pe mama mea. 

  
Eram menit să fiu băiat. Cu siguranță mama trebuie să se fi rugat mult pentru asta, deoarece 

aveam patru surori mai mari. Dar nu a fost să fie. Cu toate acestea, părinții mei mă priveau ca pe un 
dar de la Dumnezeu. 

  
Îmi amintesc că am dezvoltat o afinitate pentru „lumea” religioasă de la început. Pe când eram 

prea mic pentru a merge la școală și a merge regulat la Liturghie, bunica mea obișnuia să se roage 
cu mine duminica dimineața. Era pasionată de ectenii, strigându-l pe Dumnezeu, pe Isus și pe mama 
lui. Treaba mea era să răspund la fiecare invocare cu „Ai milă de noi!” sau „Roagă-te pentru noi!” 
pentru că încă nu învăţasem să citesc. Această rugăciune comună nu mi s-a părut deloc plictisitoare; 
a fost un eveniment important care și-a pus amprenta asupra mea la o vârstă fragedă. 

  
Câțiva ani mai târziu mi s-a permis să merg la biserică cu surorile mele. Ceea ce am văzut și 

experimentat la altarul de acolo a fost jucat mai târziu în pădure cu una dintre surorile mele sau cu 
copiii vecinilor. Așezam un altar pe un copac și puneam mâna pe un pahar pentru un potir și niște 
pâine. Îmi place să joc preotul în astfel de jocuri copilărești. 

  
Predarea religioasă, dată atât la școală, cât și la biserică, a însemnat ceva special pentru mine. 

Am acordat o mare atenție și îmi amintesc că profesorul meu din școala primară descria Calea 
Crucii atât de viu și înduioșător, încât am simțit o compasiune profundă și de durată. 

  
Pregătirea pentru Prima Împărtășanie a pus în mine bazele unei relații inițiale cu Isus, încă în 

formă tradițională, dar cu efect religios de durată. Această mare ceremonie a fost repetată pentru 
prima dată în biserică. Îmi amintesc sentimentul de venerație și solemnitate când noi toți copiii ni sa 
permis să stăm în corul de lângă altar; căci pe vremea aceea fetele nu aveau voie în general acolo! 

  
După patru ani de școală primară, am mers mai întâi la o școală secundară din apropiere, apoi 
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la un gimnaziu finanțat din privat, condus de călugărițe. Învățătura religioasă, predată de un preot 
franciscan și mai târziu de o călugăriță, era încă foarte importantă pentru mine, deși era încă în 
întregime tradițională și nu permitea întrebări sau întrebări critice. Dar m-au interesat și alte materii, 
în special germană. Când am citit „Iphigenia” a lui Goethe, am fost fascinat de figura grandioasă a 
acestei preotese, mai ales de fibra ei morală și caracterul incoruptibil. Mi-am format propria 
imagine despre ea. Și oricum femeile mari din literatură mi-au făcut o impresie specială. 
Personalitățile lor ideale însemnau că pentru mine erau atât modele, cât și invitații de a se identifica 
cu ei. Mi s-a permis să interpretez rolul principal într-o piesă despre Sfânta Elisabeta a Turingiei, 
care a fost pusă de fetele școlii mele. Datorită muncii ei pentru cei săraci și a devotamentului ei față 
de Dumnezeu, caracterul Elisabetei a fost o întruchipare splendidă a abnegației și măreției. 

 
Vocația mea 
După finala școlii, eram sigur că vreau să citesc teologie. La acea vreme, asta era cel mai 

excepțional pentru femei. 
   
Profesorul meu RI, un preot franciscan, pare să fi simțit în hotărârea mea o vocație la un ordin 

religios. M-a întrebat dacă aș vrea să intru în ordinul femeilor franciscane care conducea școala. Am 
refuzat, din cauza unui sentiment intuitiv de îngustime în conceptul feminin consacrat și propagat 
de ordinele pentru femei (de exemplu, vălul și noțiunile despre natura și rolul femeii). Am fost 
reticent pentru că prețuiam foarte mult libertatea. Totuși, m-am menținut decizia mea de a studia 
teologia și i-am dat motivele profesorului RI în aceste cuvinte: „Religia este cel mai important lucru 
din viață”. 

  
Mi-a fost foarte greu să aleg un al doilea subiect – în afară de teologie; Îmi doream foarte 

mult să citesc doar teologie, dar la vremea aceea, ca femeie, nu aș fi avut aproape deloc perspective 
de muncă. Cel mult o diploma de teologie. Dar teologia a fost întotdeauna domeniul meu principal. 
Pe ea mi-am promovat dizertația către o notă de predare la nivel gimnazial, subiectul meu fiind 
conceptul de adevăr din Evanghelia Sfântului Ioan. Această cercetare m-a ajutat în căutarea poziției 
mele religioase. 

  
În timpul studiilor, m-a cântărit îngrozitor că nu am reușit să-mi găsesc o nișă spirituală sau 

profesională pentru mine: din motivele de mai sus nu era vorba de o chemare convențională în 
cadrul unui ordin, dar nici un institut laic nu răspundea așteptărilor mele. Am suferit foarte mult în 
această lipsă de adăpost spirituală. Înainte de Vatican II existau foarte puține femei teologi, iar 
studiile noastre nu ne-au încurajat în mod critic să cercetăm statutul femeii în Biserică – dimpotrivă, 
rolul tradițional al femeii a fost propagat și apărat. Profesorul de dogmatică, Herman Volk, care mai 
târziu va fi episcop de Mainz, a arătat clar că bărbații puteau alege între căsătorie, preoție și viață în 
cadrul unui ordin; femeile aveau doar prima și a treia opțiune, căsătoria și virginitatea consacrată. 
Profesorul a explicat acest lucru prin natura (pasivă) a femeilor. Din nou, restrângerea posibilităților 
vocaționale pentru femeile din Biserică a devenit deprimant de clară pentru mine, dar (încă) am 
considerat asta ca imuabil. 

  
Participarea la hirotonirea unui coleg m-a supărat și m-a agitat foarte mult. Am simțit că asta 

este și calea mea. De ce mi-a fost interzis? Am suferit din cauza imposibilității de a alege liber între 
a fi preot sau profesor – așa cum puteau colegii mei bărbați. Căci eram sigur că, ca femeie, valoresc 
la fel de mult ca un bărbat. Dar restrângerea liberei alegeri și lipsa de adăpost profesională a 
continuat să fie o povară grea. Această dilemă sa încheiat prin că m-am îmbolnăvit în timpul 
studiilor de o boală severă și plictisitoare (poliartrita) care a durat ani de zile. Privind în urmă, văd 
în asta o boală psihosomatică, prilejuită de absența perspectivelor profesionale. O orientare clară, 
intenționată a fost blocată și astfel dinamismul interior a fost îmblânzit. 
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În acea perioadă de opoziție internă și externă și de credințe zdruncinate, m-am rugat foarte 

mult pentru discernământul drumului și locului meu spiritual. 
 
Salvată de un prieten 
Perspective proaspete și utile s-au deschis când am cunoscut-o pe Dr. Iris Müller, care mai 

târziu avea să-mi devină colegă și prietenă. Și ea locuia într-un cămin pentru studente în care eu, 
încă pe jumătate bolnavă, am luat o cameră în 1961. Învățată de exegeza biblică critică istorică în 
timpul studiilor teologice evanghelice deja finalizate și pe baza oficiului de femeie pastor. Exista 
deja în Biserica Evanghelică, Iris Müller, o teolog evanghelică convertită, a fost perfect liberă în 
critica ei asupra statutului femeii în biserică și societate. Ea a postulat vocația de femeie preot ca 
fiind evidentă de la sine, ca o cerință pentru dreptate pentru femeile din Biserica Catolică. 

  
Pentru mine, mărturia ei a fost semnificativă și eliberatoare. Datorită istoriei mele personale 

am recunoscut că vocația de femeie preot este a mea, mult căutată. Acesta a fost în sfârșit răspunsul 
la întrebarea despre locul meu spiritual, pentru care mă rugasem atât de mult. Îmi amintesc că 
această realizare a eliberat în mine fericire și eliberare interioară. Și datorită efectelor sale 
vindecătoare, boala mea a fost depășită treptat. 

  
După examenul de stat, am decis să-mi continui studiile de teologie și să încerc să-mi fac 

doctoratul. În cele din urmă, am găsit un supraveghetor pentru o investigație privind statutul 
femeilor în Biserica Catolică, cu o atenție deosebită excluderii lor din preoție. Prin această cercetare 
am analizat în profunzime istoria lungă a discriminării femeilor în tradiția creștină. Folosind 
numeroase surse din creștinismul timpuriu și din Evul Mediu, am putut demonstra că excluderea 
femeilor din preoție se bazează pe conceptul de inferioritate esențială și etică a femeilor și că 
anumite pasaje biblice (de exemplu Gen 2 și 3: creația femeii din „coasta” bărbatului și presupusul 
ei prim păcat) și primirea și efectele lor de-a lungul secolelor au stat la baza acestui lucru. În a doua 
parte a tezei mele am examinat viziunea tradițională a oficiului preoțesc, al cărui caracter masculin 
(aparent necesar) este declarat a fi un obstacol pentru admiterea femeilor în serviciul preoțesc. Față 
de aceasta, am putut să demonstrez că un concept de slujire preoțească bazat pe declarații biblice 
despre biserică și oficiu este cu siguranță deschis colaborării active a femeilor. 

  
Disputa critică cu tradiția ecleziastică cu privire la poziția și evaluarea femeilor m-a făcut din 

ce în ce mai sigură de temeiul meu în respingerea argumentelor împotriva hirotonării femeilor. 
Datorită surselor aflate acum în mâinile mele, aș putea rezista împotriva unor astfel de atitudini 
misogine. Din ce în ce mai mult îmi simțeam vocația de a milita pentru admiterea femeilor în 
preoție. 

  
Au fost două etape în această călătorie: 
  
1. Întocmirea unei propuneri la Conciliu în 1963, împreună cu însoțitoarea mea Iris Müller, în 

timpul Vatican II. Aceasta a fost publicată, împreună cu contribuțiile altor femei, în cartea lui 
Gertrud Heinzelmann (germană și engleză): „Wir schwergen nicht länger! Frauen âussen sich zum 
II. Vatikanischen Konzil” („Nu vom mai tăce! Femeile vorbesc la Conciliul Vatican II”), publicată 
la Zurich în 1964. 

  
2. Scrierea tezei mele, prima specific critică din unghiul femeii la Universitatea Münster și în 

Germania, care a fost depusă la facultatea de teologie în semestrul de iarnă 1969/70 și publicată în 
1973 sub titlul „Der Ausschluss der Frau vom priesterlicher Amt – gottgewollte Tradition oder 
Diskriminierung?” („Excluderea femeilor din funcția preoțească – o tradiție dată de Dumnezeu, sau 
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discriminarea împotriva femeii?”), Böhlau-Verlag, Köln și Viena. 
 
Lupta 
Dar aceste inițiative au adus efecte și poveri serioase asupra vieții mele: interzicerea totală a 

muncii profesionale în sferele Bisericii, nicio perspectivă de a-mi continua cariera savantă în 
Germania (doar dacă emigram, de exemplu în State, aveam această șansă). ), și, în plus, defăimarea 
persoanei mele, nu exprimată în mod deschis, dar răspândită la spatele meu. Cu toate acestea, am 
simțit că trebuie să-mi urmez calea, pentru că în adâncul meu am refuzat să mă conformez 
oportunist de dragul unui avantaj personal, care mi-ar fi redus libertatea de exprimare. 

  
În acțiunea noastră dedicată pentru egalitatea deplină a femeilor în Biserică, tovarășa mea Iris 

Müller și cu mine am simțit lipsa în Germania a unui corp de femei în Biserică și universități. Așa 
că, în 1981, împreună cu alte femei cu idei similare, ne-am aventurat să încercăm să înființăm un 
grup formal de acțiune de teologi catolici. Dar din punctul nostru de vedere, acest lucru a eșuat în 
cele din urmă, deoarece majoritatea femeilor teologi din acest grup nu lucrau pentru deschiderea 
biroului eclezial pentru femei, ci doreau doar să lucreze la conținutul teologic. Așa că, împreună cu 
femeile care simpatizau cu idealurile noastre, am părăsit această asociație care mai târziu a devenit 
„Feminismus und Kirchen” („Feminism și Biserici”). Câțiva ani mai târziu, în 1986, Iris Müller și 
cu mine am încercat din nou. La „katholikentag von unten” de la Aachen (= un congres pentru 
soldați), după prelegeri am susținut despre situația femeilor în Biserica Catolică și în universitățile 
germane, am strâns semnături ale femeilor gata să lucreze pentru egalitatea deplină a femeilor în 
Biserica. Le-am invitat la o întâlnire inițială la Münster, în martie 1987. Atunci a fost „Maria von 
Magdala Initiative Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche e V” (= Asociația Maria Magdalena 
– Inițiativa pentru Drepturile Egale pentru Femei în Biserică), o organizație înregistrată. ) a luat 
ființă. Aici, în sfârșit, s-au adunat un număr de femei care au respectat vocația femeii la diaconat și 
preoție și au dorit să lucreze pentru deschiderea acestor cariere către femei. Alte scopuri ale acestei 
organizații, cum ar fi modificarea reprezentărilor patriarhale unilaterale ale lui Dumnezeu față de 
alții, potrivite femeilor și limbajul și liturgia care face dreptate femeilor, servesc la depășirea 
tradiției misogine în Biserică. În cadrul „Maria von Magdala” există acum un grup special pentru 
femei preot, care oferă femeilor cu chemarea solidaritate, întărire spirituală și schimb reciproc. 

  
Persistența „definitivă” a Vaticanului la hirotonirea femeilor mă apasă foarte mult. Din când 

în când, cineva se îndoiește dacă Biserica R C își va permite vreodată să fie astfel reformată încât să 
fie „locuabilă” pentru femei. Dar interdicțiile repetate de hirotonire a femeilor indică de fapt 
slăbiciune și frică în conducere. Numai mișcarea „internațională” de răscoale și de protest amplă a 
oamenilor Bisericii, așa se pare, poate propulsa reformele necesare în Biserică. De aceea îmi trag 
speranța din mișcările populare lansate acum în tot mai multe țări că Duhul lui Dumnezeu încă se 
agită în această Biserică și va aduce viață nouă. 

  
Am idealuri, așteptări și cerințe specifice cu privire la modul în care ar trebui să fie modelată 

chemarea unei femei preot: 
  
* Femeile care doresc să slujească ca preoți ar trebui să aibă o legătură profundă cu Isus, în 

care rezidă plinătatea „Înțelepciunii lui Dumnezeu” și care le-a chemat să-i fie urmași; 
  
* Și devotamentul față de Maria și rugăciunile către Maica lui Isus vor fi cele mai importante 

pentru viitoarea femeie preot; căci Maria este într-un fel un prototip al chemării preoțești, din 
moment ce ea a dat omenirii pe Mesia trupesc Isus și leagă astfel cerul și pământul. 

  
* Sfinte mari (femei), de exemplu Maria Magdalena, Tereza de Avila, Tereza de Lisieux, vor 
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fi călăuze indispensabile pentru viitoarele femei preoți; venerarea lor și rugăciunea lor poate oferi 
încurajare, ajutor și putere. 

  
* În virtutea unei astfel de orientări fundamental religioase, femeile preoți pot fi modele 

pentru oamenii pentru care sunt responsabile. 
  
* Femeile preoți vor trebui să stea una lângă alta. Așadar, cel mai indicat ar fi pentru ei să 

înființeze o asociație spirituală, mai ales pentru că vor trebui să lupte pentru recunoașterea chemării 
lor și pentru că este probabil ca de ceva timp societatea să-i privească cu dezlegare. 

 
* Ar trebui să fie deschiși tuturor problemelor umanității și să nu excludă anumite sectoare 

prin adoptarea de prejudecăți sociale. 
  
* Pentru oamenii care le sunt încredințați, ei ar trebui să fie însoțitori și încurajatori pe calea 

lor către Dumnezeu, nu stăpânind, ci călăuziți de slujitorul Isus. 
  
* Întrucât au experimentat, tocmai în Biserică, o lungă istorie de asuprire, ei vor fi dornici să 

lucreze pentru o reînnoire fundamentală a Bisericii, pentru încetarea patriarhatului și pentru 
democrația în structurile eclesiale. 

  
* Ar trebui să acorde o atenție deosebită îngrijirii pastorale a femeilor. Pentru femeile a căror 

personalitate este deseori slăbită și răsucită au nevoie în mod deosebit de exemplul încurajator și de 
sprijinul pastoral al surorilor în slujba (hirotonită), pentru a găsi calea către o existență eliberată, 
demnă și responsabilă. 

  
Astfel, prin slujirea femeilor preoți, în Biserică s-ar putea dezvolta o viață nouă și încărcată 

spiritual, pentru ca ea să devină cu adevărat „Sarea pământului” și „Lumina lumii”. 
  
Ida Raming102 
 
 
 
Dagmar Braun Celeste 
 
Dagmar Ingrid Braun Celeste (născută Braun; născută la 23 noiembrie 1941) este un consilier 

și autoare american. Fosta primă doamnă a Ohio, a fost căsătorită cu fostul guvernator din Ohio 
(1983–1991) și cu ambasadorul SUA Richard F. Celeste, pe care l-a cunoscut în timp ce urma 
cursurile Universității Oxford din Anglia. Au șase copii mari și au divorțat în 1995. 

 
Tinerete si educatie 
Celeste s-a născut în Krems, Austria. Ea deține o diplomă de licență în arte în studiile femeilor, 

o diplomă în drept de politici publice [necesită citare] de la Capital University și un master în 
slujirea alcoolismului și abuzului de droguri de la Școala Teologică Metodistă din Ohio. Ea este, de 
asemenea, un practicant licențiat de polaritate. 

  
Politică și probleme sociale 
Unele realizări notabile în calitate de primă doamnă din Ohio au inclus președinția Consiliului 

de Recuperare din Ohio, liderul eforturilor de a înființa primul centru de îngrijire a copiilor la fața 

                                                 
102 https:// womenpriests.org/vocation/raming-ida-raming/, accesat 07.10.2022. Wijngaards Institute, John Wijngaards 
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locului sponsorizat de stat și Programul de asistență pentru angajați în Ohio, inițierea Grupului de 
lucru pentru violența în familie, co-președinția Comisia Guvernatorului pentru Voluntariat și care 
servește ca copreședinte al Consiliului pentru Educația Holocaustului. A fost delegată din Ohio la 
Convenția Democrată în 1980.[1] Din 1992, ea a continuat să rămână activă politic prin organizații 
precum Institutul Național pentru Pace, Acțiunea Femeilor pentru Dezarmare Nucleară, Consiliul 
pentru Etică în Economie și Fondul Comunitar pentru Femei din Cleveland.[2] 

  
Hirotonirea 
În 2002, Celeste a anunțat că a fost hirotonită în secret preot al Bisericii Romano-Catolice sub 

pseudonimul de „Angela White”. Ea a fost una dintre cele șapte femei, „Cele șapte Dunăre”, 
hirotonite de episcopul catolic independent argentinian Rómulo Antonio Braschi pe o barcă pe 
fluviul Dunărea, făcând-o prima femeie romano-catolică americană care s-a numit preot. Celeste a 
fost ulterior excomunicată de Biserica Romano-Catolică, care nu recunoaște valabilitatea hirotoniei 
femeilor.[3][4] 

  
Alte activități 
Celeste servește ca director executiv al rețelei Tyrian, „o comunitate de învățare intenționată 

fondată în 2000 pe insula Kelleys, Ohio și dedicată lui Brigid, atât Zeița, cât și Sfânta”.[5] Ea este 
autoarea cărții auto-biografice We Can Do Together: Impressions of a Recovering Feminist First 
Lady. Ea a participat, de asemenea, la producțiile The Vagina Monologues.[6] Ea este un antrenor 
profesionist de lungă durată pentru echilibrul vieții, care a dezvoltat un proces individualizat de 
coaching de trei luni, conceput pentru a-i ajuta pe cineva să descopere o viață care merită trăită, 
îmbrățișând viața la care este cu adevărat chemat.103 

 

Felix Maria Davídek 

 
Felix Maria Davídek (12 ianuarie 1921–18 august 1988) a fost episcop al Bisericii 

Romano-Catolice.[1] 
  
Viaţă 
S-a născut în Chrlice, în ceea ce este acum partea municipală a Brno, Republica Cehă. A fost 

hirotonit preot la 29 iunie 1945 în Eparhia Brno. A fost arestat de poliția secretă cehă și a fost în 
închisoare între 1950 și 1964. A fost hirotonit în secret episcop de către episcopul Jan Blaha, sub 
apel la privilegiile pontificale acordate din 1951 până în 1989 episcopilor din țările comuniste, la 29 
octombrie 1967 și a primit misiunea de a păstori biserica clandestină sau așa-zisa subterană din 
Cehoslovacia comunistă.[2] A murit din cauza complicațiilor unui accident în care pielea i-a fost 
arsă grav. 

  
S-a raportat în 1992 că în 1978 „Vaticanul a poruncit părintelui Daviddek să înceteze 

îndeplinirea îndatoririlor de episcop”.[3] 
  
Hirotoniri neregulate 
Interesul pentru Davídek a crescut foarte mult când s-a dezvăluit, după moartea sa, că, după 

relatarea Ludmilei Javorová și a altora, el administrase sacramentul ordinului lui Javorová și altor 
patru femei. Episcopul Blaha a declarat că orice astfel de hirotoniri ar fi fost invalide. Papa Ioan 
Paul al II-lea, în scrisoarea sa apostolică Ordinatio sacerdotalis din 1994, a scris că „Pentru ca orice 
îndoială să fie înlăturată cu privire la o chestiune de mare importanță... declar că Biserica nu are 
nicio autoritate să acorde hirotonirea preoțească femeilor și că această judecată trebuie să fie ținută 
                                                 
103 https:// en.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Braun_Celeste, accesat 07.10.2022. 
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definitiv de toți credincioșii Bisericii.”[4] 
  
Alte hirotoniri preoțești, chiar și ale bărbaților, în timpul perioadei de persecuție au fost 

posibil invalide, ilicite sau neregulate, conform învățăturii bisericești. 
  
Situația neregulată a preoților din Republica Cehă în slujire activă, dar a căror validitate a 

hirotoniei era pusă sub semnul întrebării, a fost în mare măsură rezolvată până în anul 2000 prin 
discuții cu Vaticanul. În februarie 2000, Congregația pentru Doctrina Credinței[5] a emis o 
declarație pe această temă, anunțând (a) că în ceea ce privește preoții celibați, o mare parte (în total 
aproximativ 50) au acceptat decizia Papei de a ei ar trebui să fie reordonați condiționat și (b) ca alți 
22 de preoți care au fost căsătoriți să fie, de asemenea, reordonați condiționat și transferați la ritul 
bizantino-slav ca membri, pentru toate scopurile, ai exarhatului Republicii Cehe. [6] A rămas 
statutul unora dintre episcopii și preoții hirotoniți în secret, care nu acceptaseră normele (de 
reordonare condiționată) aprobate de Papă, mai ales pentru că erau convinși că fuseseră deja 
hirotoniți în mod valabil. În timp ce Vaticanul a confirmat că „reordonarea condiționată” nu a exclus 
posibilitatea ca bărbații să fi fost anterior hirotoniți în mod valid, a susținut opinia că îndoielile cu 
privire la validitate sunt reale: 

  
„În realitate, pe baza cercetărilor făcute pe fiecare caz, hirotonirea preoțească nu a fost 

întotdeauna conferită în mod valid; poate că în unele cazuri a fost, dar au rămas serioase îndoieli în 
acest sens, mai ales în cazul hirotonirilor efectuate de Episcop. Felix Maria Davidek.”104[7] 

 
 
 

Margaret Farley 

 
Margaret A. Farley, RSM (născută la 15 aprilie 1935) este o soră religioasă americană și 

membră a surorilor catolice ale milei. Ea a fost Gilbert L. Stark profesor emerit de etică creștină la 
Yale University Divinity School, unde a predat etica creștină din 1971 până în 2007. 

  
Farley este prima femeie numită să slujească cu normă întreagă în consiliul școlii Yale, 

împreună cu Henri Nouwen ca primi membri ai facultății catolici. Ea este fost președinte al 
Societății Teologice Catolice din America.[1] 

  
Cartea controversată a lui Farley, Just Love (2006), a adus critici și cenzură din partea 

Sfântului Scaun, în special a Congregației Doctrinei Credinței, pentru opiniile morale care se opun 
învățăturilor Bisericii Catolice. Cu toate acestea, a primit atât sprijin, cât și susținere din partea 
grupurilor Leadership Conference of Women Religious și Catholic Theological Society of 
America.[1][2] 

 
Carieră academică 
Farley a primit diplome de licență și masterat în arte de la Universitatea din Detroit, urmate de 

o diplomă în filozofie și o diplomă de doctorat de la Universitatea Yale[3] și-a început cariera 
didactică la Yale Divinity School în 1971 și și-a obținut doctoratul acolo doi ani mai târziu. . Ea a 
apărut pe coperta revistei Yale Alumni Magazine în 1986, în legătură cu un articol despre profesorii 
remarcabili. 

  

                                                 
104  https:// en.wikipedia.org/wiki/Felix_Maria_Davídek, accesat 08.10.2022. 
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În 1986, Farley a publicat Personal Commitments: Making, Keeping Breaking, despre care un 
recenzent din Journal of Religion a scris „scrie la ce trebuie să fii atent, când, în calitate de consilier, 
ajuți pe cineva să se gândească la angajamente” și se concentrează pe „pe termen lung. angajamente 
care implică intimitate sexuală”. El a adăugat: "Nu își afișează erudiția, ci o ascunde în note de 
subsol. Ea se exprimă aproape întotdeauna în cuvinte la îndemâna nespecialistului. Este curajoasă, 
deschide noi drumuri". El a evidențiat „modul în care ea leagă succint lunga moștenire a gândirii 
evreiești și creștine despre „legământ” cu explorarea ei anterioară a relațiilor umane.”[4] Un 
recenzent în Jurnalul Academiei Americane de Religie a numit-o „o contribuție valoroasă. la 
literatura de etică creștină și în special la discuția despre valoarea iubirii creștine și a relațiilor 
speciale.Farley a combinat subtilitatea psihologică și seriozitatea morală în așa fel încât să producă 
acea raritate, o carte care va fi de mare interes pentru cărturarului și totuși ar fi de folos și într-o 
parohie sau într-un birou de consilier.”[5] 

  
Farley a primit premiul John Courtney Murray de la Societatea Teologică Catolică din 

America (CTSA) în 1992. Ea a fost președinte atât al CTSA, cât și al Societății de Etică Creștină. 
Yale Divinity School a prezentat o conferință în onoarea ei numită Just Love: Feminism, Theology 
and Ethics in a Global Context în 2005.[6] 

  
În 2008, Farley a primit premiul Grawemeyer în religie de la Universitatea din Louisville.[7] 

O festschrift în onoarea ei a fost publicată în același an.[8] 
  
Alte activități 
În 1984, Farley a fost unul dintre cei 97 de teologi și persoane religioase care au semnat O 

Declarație Catolică despre Pluralism și Avort, făcând apel la pluralism și discuții în cadrul Bisericii 
Catolice cu privire la poziția Bisericii cu privire la avort.[9] 

  
La începutul carierei sale, Farley a numit hirotonirea femeilor un „imperativ moral”.[10] 
  
În 1987, discutând despre un document al Vaticanului despre procreare, Farley și-a criticat 

autorii pentru că nu consultau femeile și în special „părinții care se luptă cu aceste probleme”. Ea a 
spus că excluderea tuturor mijloacelor, cu excepția actului sexual între soț și soție „nu a fost 
justificată în ceea ce privește complexitatea întrebărilor implicate” și a prezis că „oamenii care iau 
decizii nu vor lua acest lucru în serios. Nu le oferă răspunsurile pe care le au. Biserica, acţionând 
într-un mod autoritar, îşi pierde puterea morală cu privire la aceste probleme.”[11] 

  
Solicitat în 1997 să comenteze cu privire la scăderea înscrierii femeilor în școlile de divinitate 

din Statele Unite, ca urmare a prezenței crescute a acestora în anii 1970, Farley a spus că 
  
Le este greu să aibă toată acea educație și să știe că nu pot fi hirotoniți. Le provoacă credința 

și angajamentul. Posibilitatea de hirotonire pare mai slabă, dar încă sunt optimist că într-o zi ar 
putea fi posibil sau chiar necesar. Catolicismul este singura confesiune cu o lipsă de cler.[12] 

 
În 2001, când teologul iezuit Avery Dulles a fost numit cardinal și a explicat că rolul 

teologului era „de a arăta de ce biserica învață ceea ce este ea”, Farley a contribuit la o discuție 
despre schimbarea rolului teologului academic. Ea a spus că teologul ar putea juca „un rol 
explorator” și a adăugat: „Dacă ai de gând să pui întrebări, s-ar putea să vină cu niște răspunsuri 
greșite, dar s-ar putea să vină cu noi perspective. Cel mai bun tip de teolog este acela care este 
ancorată în tradiție”, dar înțelege că trebuie să se adreseze generațiilor viitoare.[13] 

   
Farley a participat la studiul Sisters of Mercy despre ligatura trompelor.[14] 
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Farley și colega Mercy, sora Eileen P. Hogan, au fondat Conferința All-Africa, un proiect 

destinat să reunească femeile africane religioase pentru a dezvolta strategii de răspuns la pandemia 
HIV/SIDA din Africa.[15][16] 

   
Farley deține în prezent titlul de profesor emerit la Yale Divinity School.[17] 

 
Doar dragoste: un cadru pentru etica sexuală creștină 
Farley a publicat Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics în 2006. Recepția 

critică a fost „lauda larg răspândită”, ceea ce a condus la utilizarea sa ca manual în cursurile de la 
colegiu despre etica sexuală.[18] Un recenzent din Commonweal a remarcat că Farley „uneori... a 
devenit un punct de polarizare”, a numit cartea „o resursă importantă și un stimulent pentru 
colaborarea ulterioară între creștini și alții cu privire la problemele complicate ale eticii sexuale”, 
dar a reproșat-o pentru „acordând o atenție redusă caracterului eclezial al eticii sexuale” și a cerut 
„un angajament mai puternic atât cu problemele, cât și cu posibilitățile oferite de mărturia biblică”. 
El a sperat că cartea „va scăpa de tipul de răspunsuri polarizate pe care temperamentul vremurilor 
pare să le provoace”.[19] 

  
Pe 29 martie 2010, Congregația pentru Doctrina Credinței i-a scris lui Farley, detaliind 

problemele doctrinare pe care le-a găsit în Just Love. Farley a răspuns pe 28 octombrie 2010. 
Congregația a considerat răspunsul ei nesatisfăcător și, din cauza erorilor pe care le-a deslușit într-o 
carte, fusese „o cauză de confuzie în rândul credincioșilor”, a comandat cartea să fie revizuită de 
experți. Pe baza evaluării experților, a decis, la 8 iunie 2011, că cartea conținea propoziții eronate și 
ia cerut să corecteze aceste propuneri. A primit un răspuns suplimentar de la Farley, împreună cu 
opiniile actualului ei superior religios și ale predecesorului superiorului. Considerând că acest 
răspuns suplimentar este inadecvat, a decis, la 14 decembrie 2011, să publice o Notificare despre 
ceea ce considera a fi probleme. Notificarea a fost emisă la 4 iunie 2012 și menționa în mod specific 
părerile ei cu privire la „masturbare, acte homosexuale, uniuni homosexuale, indisolubilitatea 
căsătoriei și problema divorțului și recăsătoriei”. Notificarea concluzionează:.[20] 

  
Prin această sesizare, Congregația pentru Doctrina Credinței exprimă regretul profund că o 

membră a unui Institut de Viață Consacrată, Sr. Margaret A. Farley, R.S.M., afirmă poziții care sunt 
în contradicție directă cu învățătura catolică în domeniul moralității sexuale. . Congregația îi 
avertizează pe credincioși că cartea ei Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics nu este 
în conformitate cu învățătura Bisericii. În consecință, nu poate fi folosită ca o expresie validă a 
învățăturii catolice, nici în consiliere și formare, nici în dialogul ecumenic și interreligios. În plus, 
Congregația dorește să încurajeze teologii să urmeze sarcina de a studia și preda teologia morală în 
deplină concordanță cu principiile doctrinei catolice. 

 
Astfel, Congregația a remarcat că învățăturile lui Farley erau o „înțelegere defectuoasă a 

naturii obiective a legii morale naturale” și erau „în contradicție directă cu învățătura catolică în 
domeniul moralității sexuale”[21] și că astfel de convingeri „pun un rău grav” și contracarează 
învățăturile oficiale și principiile morale ale Bisericii Romano-Catolice.[22][23] 

  
Farley a comentat că cartea oferă „interpretări contemporane” ale dreptății și corectitudinii în 

relațiile sexuale umane, îndepărtându-se de o „morală tabu” și bazându-se pe „resurse științifice, 
filozofice, teologice și biblice actuale”. a spus: „Pot doar să clarific că cartea nu a fost menită să fie 
o expresie a învățăturii catolice oficiale actuale și nici nu a fost îndreptată în mod special împotriva 
acestei învățături. Este de un gen cu totul diferit.”[1] 
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Superiora religioasă a lui Farley, Patricia McDermott, R.S.M., a comentat că este tristă că 
Vaticanul a găsit greșeli în „gândirea pastorală și etică semnificativă care sunt reprezentate în cartea 
[Farley].”[24] Decanul Școlii de Divinitate Yale, Harold W. Attridge, un laic catolic, alături de alți 
15 savanți, a emis o declarație în sprijinul lui Farley.[1][25] 

  
„Cenzura oficială” a Sfântului Scaun asupra lucrării lui Farley și declarațiile acesteia legate de 

cartea ei, Just Love: A Framework for Christian Sexual Ethics,[1][18] a adus lucrării lui Farley o 
atenție publică mai largă decât a primit-o vreodată, „determinând-o, „, potrivit editorialistei din 
New York Times, Maureen Dowd, „a trage din obscuritate la nivelul superior al listei de 
bestseller-uri de pe Amazon.com”.[26] Dowd a numit declarația Vaticanului „cel mai recent capitol 
din cruciada bătăușă a Vaticanului pentru a le împinge pe călugărițele americane – și pe toate 
femeile catolice – înapoi la o supunere mucegăită.” [26] Mai multe publicații de știri, atât în scris, 
cât și în mass-media, susțin că Farley nu scria o carte. despre catehismul catolic, ci o discuție 
ecumenica „distingerea întrebărilor practice și speculative de învățătura magistrală sau oficială 
[catolică]”.[18] 

  
Pe 8 iunie 2012, Farley s-a adresat unei sesiuni dedicate evaluării de către Vatican a cărții sale 

la reuniunea anuală a Societății Teologice Catolice din America (CTSA). Ea a spus că reflectă 
înțelegeri contradictorii ale rolului teologului și a concluzionat:[27] 

  
Problema este, în sfârșit, în tradiția noastră, este o contradicție ca puterea să rezolve 

întrebările adevărului? Sau să spunem că toți avem capacitatea de a ști ce ar trebui să facem? Putem 
greși, putem să nu fim de acord, dar este cazul că legea naturală este renunțată atunci când 
într-adevăr cunoaștem răspunsurile doar din cauza grației oficiului? Aceasta este o întrebare profund 
importantă în tradiția noastră de astăzi. 

  
Membrii CTSA au votat „covârșitor” în favoarea unei declarații de sprijin pentru ea.[28] 

 
Lucrări alese 
Un studiu despre etica angajamentului în contextul teoriilor iubirii umane și temporalității 

(1978) 
Angajamente personale: început, păstrare, schimbare (Harper & Row, 1986) 
Respect compasional: o abordare feministă a eticii medicale și a altor întrebări (2002) 
Doar dragoste: un cadru pentru etica sexuală creștină (Continuum, 2006) 
Articole 
„Puterea și neputința: un caz concret” (controversa legată de ligatura trompelor), Proceedings 

of the Catholic Theological Society of America, voi. 37 (1982) 
„Feminist Theology and Bioethics”, în Barbara Hilkert Andolsen, Christine E. Gudorf și Mary 

D. Pellauer, eds., Women's Consciousness, Women's Conscience: A Reader in Feminist Ethics 
(Winston Press, 1985), 285-305 

„Moral Discourse in the Public Arena”, în William W. May, ed., Vatican Authority and 
American Catholic Dissent (Crossroad Publishing, 1987), 168-186 

„Response to James Hanigan and Charles Curran”, în Saul M. Olyan și Martha C. Nussbaum, 
Sexual Orientation & Human Rights in American Religious Discourse (Oxford University Press, 
1998), 101-9 

Forward, The Patient as Person, a doua ediție: Exploration in Medical Ethics, a doua ediție 
(Yale University Press, 2002) 

Ca editor 
Margaret A. Farley și Serene Jones, eds., Liberating Eschatology; Eseuri în onoarea lui Letty 

M. Russell (1999) 
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Charles E. Curran, Richard A. McCormick și Margaret A. Farley, eds., Feminist Ethics and 
the Catholic Moral Tradition (Paulist Press, 1996)105 

 
 
 

Ada Maria Isasi-Diaz 

 
Ada María Isasi-Díaz (22 martie 1943 – 13 mai 2012) a fost o teolog cubano-americană care a 

fost profesor emerit de etică și teologie la Universitatea Drew din Madison, New Jersey. Ca teolog 
hispanic, ea a fost un inovator al teologiei hispanice în general și în special al teologiei mujeriste. 
Ea a fost fondatoare și co-director al Institutului Hispanic de Teologie de la Universitatea Drew 
până la pensionarea ei în 2009.[3] 

 
Tinerete si educatie 
Născut pe 22 martie 1943, Isasi-Díaz s-a născut și a crescut în Havana, Cuba, într-o familie 

romano-catolică. Părinții ei au fost Josefina Díaz Isasi și Domingo G. Isasi-Battle. A absolvit 
Academia Merici în 1960 și a ajuns în Statele Unite ca refugiată politică mai târziu în acel an. A 
intrat în Ordinul Sf. Ursula și a obținut o diplomă de licență în arte de la College of New Rochelle 
din New York. În 1967, a plecat la Lima, Peru, ca misionară timp de trei ani. La întoarcerea în 
Statele Unite, în 1969, a părăsit ordinul și a predat liceul timp de câțiva ani în Louisiana, apoi a 
locuit în Spania timp de 16 luni înainte de a se întoarce din nou în Statele Unite. S-a stabilit în 
Rochester, New York. Isasi-Díaz a obținut un master în arte în istoria medievală de la SUNY 
Brockport. În 1983, ea și-a continuat studiile postuniversitare la Union Theological Seminary din 
New York City, unde a obținut atât o diplomă de master în divinitate, cât și o diplomă de doctor în 
filozofie cu concentrare în etica creștină în 1990. În 2006, a primit titlul de doctor în divinitate. 
honoris causa de la Universitatea Colgate.[4][5] 

  
Carieră 
Studiile și implicarea ei în mișcarea teologică feministă au determinat-o să înceapă să 

dezvolte o teologie din perspectiva latinelor din Statele Unite, ceea ce a dus la dezvoltarea teologiei 
mujeriste. Această teologie a inclus experiențele lor religioase, practicile și răspunsurile la luptele 
zilnice ale vieții. La începutul carierei sale, Ada a fost foarte implicată în mișcarea de hirotonire a 
femeilor din cadrul Bisericii Catolice.[6] Din această cauză, femeile latine care trăiesc în SUA, care 
sunt foarte conștiente de modul în care sexismul, prejudecățile etnice și opresiunea economică le 
subjug, folosesc termenul mujerista pentru a se referi la ele însele și folosesc teologia mujerista 
pentru a se referi la explicațiile credinței lor și a rolului ei. în lupta lor pentru eliberare. Ea a fost la 
facultatea școlilor teologice și postuniversitare ale Universității Drew din 1991 până în 2009. Ea a 
fost un panelist și o colaboratoare ocazională la discuțiile online „On Faith” de la The Washington 
Post și Newsweek. 

 
teologie mujeristă 
Termenul Mujerista a fost inventat de Isasi-Díaz. Mujerista este atât o autoidentificare, cât și 

un cadru conceptual, folosit în gândirea și înțelegerea oamenilor, ideilor și mișcărilor.[7] Femeile 
latine care trăiesc în SUA și sunt conștiente de modul în care sexismul, prejudecățile etnice și 
opresiunea economică le limitează întreaga viață, folosesc termenul mujerista pentru a se referi la 
ele însele, precum și la teologia mujerista, un tip de teologie a eliberării care le clasifică credința și 

                                                 
105 https:// en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Farley, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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rolul său în lupta lor pentru eliberarea de experiențe distincte de subjugare.[7] 
  
Controversă 
În 2007, ea a devenit pastor neoficial de biserică după ce Arhiepiscopia New York-ului a 

închis Biserica Catolică Our Lady of Angels din East Harlem, biserica parohială la care a urmat-o în 
timpul seminarului.[3] Un grup de enoriași a început să țină proteste și adunări de rugăciune în afara 
clădirii, dar în cele din urmă a devenit o instituție de cartier unde Isasi-Díaz a ținut predici.[8] În 
martie 2012, invitația lui Isasi-Díaz în calitate de vorbitor principal la Simpozionul Vanderhaar de la 
Universitatea Christian Brothers a fost anulată din cauza sprijinului ei pentru hirotonirea femeilor în 
preoția catolică și pentru că a slujit la ceremonia de căsătorie între persoane de același sex a 
nepotului ei la o organizație unitariană. Biserica din Washington în 2009.[9] 

  
Moarte 
Ea a murit, după ce și-a primit ultimele ritualuri, la New York pe 13 mai 2012, de cancer, la 

vârsta de 69 de ani.[10] Liturghia ei de requiem a avut loc la Biserica Catolică Sf. Toma Apostolul 
din Miami, Florida, la 19 mai 2012. Mai târziu în acea zi a fost înmormântată la Cimitirul Our Lady 
of Mercy.[11] 

 
Publicații 
En la Lucha/In the Struggle: Elaborating a Mujerista Theology (Ediția a doua, Fortress Press, 

2003) 
La Lucha continuă: Teologia Mujerista (Orbis Books, 2004) 
Teologia Mujerista: O teologie pentru secolul 21 (Orbis Books, 1996) 
Al șaselea capitol din Transformarea credințelor părinților noștri: femeile care au schimbat 

religia americană, editat de Ann Braude. (2004) 
Cărți în co-editare/coautor 
Ada María Isasi-Díaz și Fernando F. Segovia, ed. Teologie hispanică/latino: provocare și 

promisiune (Fortress Press, 2006). 
A. Isasi-Díaz și Yolanda Tarango, Hispanic Women: Prophetic Voice in the Church (Harper & 

Row, 1988)106 
 
 
 

Ludmila Javorová 

 
 
Ludmila Javorová (născută la 31 ianuarie 1932 la Brno) este o femeie romano-catolică cehă 

care a lucrat în biserica subterană în timpul guvernării comuniste în Cehoslovacia și a servit ca vicar 
general al unui episcop clandestin. Ea a fost una dintre numeroasele femei cehe care ar fi fost 
hirotonite preoți, a căror validitate religioasă a fost contestată de atunci.[1] 

 
Viaţă 
Javorová s-a născut într-o familie catolică în Brno în 1932. Deși și-a exprimat dorința de a 

deveni călugăriță, acest lucru nu a fost posibil pe vremea comunismului, așa că a început să lucreze 
în profesii civile și să sprijine activitățile Bisericii în timpul liber. 

   

                                                 
106 https:// en.wikipedia.org/wiki/Ada_Maria_Isasi-Diaz, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Potrivit declarațiilor făcute în 1995 și mai târziu, episcopul subteran Felix Maria Davídek, un 
prieten al familiei lui Javorová, a hirotonit-o în secret la 29 decembrie 1970, în primii ani ai 
ocupației sovietice a țării după Primăvara de la Praga. Ea a servit ca secretară și adjunctă a acestuia 
după eliberarea sa din închisoare în 1964 și „a preluat treptat sarcini importante în organizarea 
structurii clandestine a Bisericii Koinótés [Wikidata]”. Davídek a numit-o vicarul său general și mai 
târziu a hirotonit-o preot.[2] Se credea că aproximativ cinci femei au fost hirotonite în total, 
Javorová fiind singura cunoscută public. 

    
După sfârșitul guvernării comuniste în Cehoslovacia în 1989, Javorová a încercat de ceva 

timp să-și ascundă statutul publicului,[3] spunând că „nu este timpul să vorbim despre asta”.[4] În 
jurul anului 1995, ea s-a răzgândit și a decis să vorbească în public.[5] Ea a ajutat la pregătirea unui 
interviu de carte despre experiențele ei, scris de Miriam Therese Winter. Javorová locuiește acum în 
Brno și rămâne un membru activ al Bisericii Romano-Catolice. În prezent este vorbitoare a 
Comisiei liturgice a parohiei sale locale. 

 
Controversă 
Informații suplimentare: Doctrina Bisericii Catolice privind hirotonirea femeilor 
Deși se crede că nu există nicio dovadă că o ceremonie de hirotonire a avut sau nu avut loc 

așa cum se susține, semnificația ei teologică a fost subiect de controversă. 
   
Pe de o parte, Davidek, care a petrecut el însuși 14 ani în închisoare ca urmare a credinței sale, 

a justificat hirotoniile bazate pe nevoile pastorale ale unei biserici care suferea persecuții dure, în 
special a femeilor torturate în închisoare care nu au avut contact cu preoți bărbați, dar ar putea fi 
slujiți de preoți de același sex.[1] Arhiepiscopul Ioan Bukovski a descris hirotoniile ca fiind „ilicite, 
dar valide”.[1] 

  
Pe de altă parte, Catehismul Bisericii Catolice afirmă că o ceremonie de hirotonire săvârșită 

asupra unei femei ar fi invalidă și ilegală; această doctrină se găseşte în scrierile lui Toma d'Aquino 
şi multe altele. Papa Ioan Paul al II-lea a scris: „Hrotonia preoțească, care predă slujba încredințată 
de Hristos apostolilor săi de a învăța, sfinți și guverna credincioșii, a fost încă de la început 
rezervată în Biserica Catolică numai oamenilor” în Scrisoarea sa apostolică, Ordinatio sacerdotalis. 
Acest lucru se reflectă în actualul Cod de drept canonic. 

  
În cadrul grupului lui Davídek însuși, hirotonirea femeilor și a bărbaților căsătoriți a fost 

foarte controversată și ar fi putut juca un rol în despărțirea sa la începutul anilor 1970.[6] Davídek 
însuși a ascuns hirotonirea lui Javorová de mulți dintre colegii săi și a cerut promisiuni scrise de 
„tăcere absolută în această chestiune” de la oamenii care participau la hirotoniile sale secrete. 
Istoricii Fiala și Hanuš susțin că aceste femei hirotonite aveau foarte puține sarcini sacerdotale 
specifice în grupul lui Davídek și concluzionează din aceasta că hirotoniile lor pot fi considerate, 
prin urmare, doar un „act simbolic și un precedent”.[7] 

  
Editorul creștin Hermann Herder [Wikidata] - care a cunoscut-o pe Javorová - a declarat 

într-un interviu că hirotonirea a fost reală, dar a fost invalidată de Vatican după căderea regimului 
comunist.[8]107 

 
 
 

                                                 
107 https:// en.wikipedia.org/wiki/Ludmila_Javorová, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Kate Kelly (feminista) 

 
 
Kathleen Marie Kelly, cunoscută sub numele de Kate Kelly, este o activistă americană, 

avocată pentru drepturile omului și feministă mormonă care a fondat Ordain Women, o organizație 
care pledează pentru hirotonirea femeilor la preoție în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele 
din Urmă (LDS). Biserică). Kelly a fost excomunicată din Biserica LDS în 2014.[2] Ea este, de 
asemenea, un avocat cunoscut la nivel național pentru ratificarea Amendamentului privind 
egalitatea drepturilor[3] și accesul la avort.[4][5][6][7] 

 
Tinerete si educatie 
Kelly s-a născut în Arizona din Jim și Donna Kelly, unul dintre cei cinci frați. Ea a crescut în 

Hood River, Oregon. Mama ei este avocat, iar tatăl ei editor de ziare pensionat și administrator 
universitar. Ambii părinți au fost convertiți la Biserica LDS, iar tatăl ei a slujit la un moment dat ca 
episcop al unei congregații locale.[1] 

  
Kelly a absolvit Universitatea Brigham Young (BYU) cu o diplomă de licență în științe 

politice în 2006.[8] În timp ce se afla la BYU, ea a organizat un protest pentru libertatea de 
exprimare în campus a aproape 100 de studenți în legătură cu concedierea unui angajat al unei 
universități pentru că a criticat alegerile studențești.[1][9] În timp ce era la BYU, și pentru un timp 
după ce a absolvit, Kelly a scris pentru The Mormon Worker, o publicație de stânga mormonă, 
modelată după ziarul Catholic Worker fondat de Dorothy Day.[10] În 2010, Kelly a fondat 
„Mormon May Day” ca o zi pentru mormonii liberali sau radicali de a ține un post colectiv și de 
a-și face vocea auzită în mormonism pe teme progresiste.[11] 

  
Kelly a obținut un doctorat în drept de la Washington College of Law de la Universitatea 

Americană în 2012.[12] 
  
Carieră 
Pe parcursul carierei juridice a lui Kelly, ea a lucrat pentru multe organizații diferite pentru 

drepturile omului și advocacy. Ea este gazda podcastului Ordinary Equality pe Wonder Media 
Network[13] și autoarea cărții Ordinary Equality: The Fearless Women and Queer People Who 
Helped Shape the U.S. Constitution and the Equal Rights Amendment (Gibbs Smith, 2022).[ 14] 
Cartea lui Kelly Ordinary Equality a fost revizuită favorabil de Oprah Magazine,[15] Publishers 
Weekly,[16] Booklist[17] și Kirkus Reviews[18]. 

 
Ordonează Femeile 
În mai 2013, Kelly a fondat Ordain Women,[19] o organizație care pledează pentru 

hirotonirea femeilor la preoție în Biserica LDS.[20] Liderii bisericii locale i-au cerut lui Kelly să-și 
înceteze campania.[21][22] Kelly a demonstrat ulterior în Temple Square în timpul Conferinței 
Generale a bisericii din aprilie 2014,[21] după care a fost excomunicată în iunie 2014 în lipsă, după 
ce a refuzat să participe la un consiliu disciplinar.[23][24] În schimb, ea a depus o apărare scrisă 
prin reprezentantul ei Nadine Hansen, un coleg de avocat feminist mormon, și sute de scrisori în 
numele ei de la susținători.[25] 

  
În săptămânile dinainte și după excomunicarea ei, Kelly i-a îndemnat pe adepți să rămână în 

biserică și „să ridice iadul” dacă pot face acest lucru, menținându-și sănătatea mentală și 
emoțională.[26][27] Kelly a făcut apel la excomunicarea ei, mai întâi la președintele ei de 
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țăruș,[28][29] apoi la Prima Președinție a bisericii, toți au respins apelul.[30][31] 
  
Kelly afirmă adesea că „egalitatea nu este un sentiment”[32], ceea ce înseamnă că egalitatea 

de gen este ceva care poate fi măsurat în mod obiectiv și nu depinde de sentimentele individuale de 
demnitate sau de faptul că femeile individuale se simt apreciate de comunitatea lor.[33] 

  
Drepturile femeilor 
În ianuarie 2017, Kelly a ajutat la planificarea contingentului din Utah al Marșului Femeilor 

de la Washington și a ajutat la organizarea a câteva sute de femei pentru a participa la marșul de la 
Washington, D.C.[34] Luni următoare, ea a organizat și a organizat unul dintre cele mai mari 
marșuri din istoria Utah la Capitoliul de Stat din Salt Lake City. La acel miting, Kelly a spus: 
„M-am săturat și m-am săturat de bărbați care fac legi cu privire la corpurile noastre, alegerile 
noastre și viețile noastre fără să ne consulte.”[35] 

  
În mai 2019, Kelly a contribuit la facilitarea unor ateliere în Uruguay și Argentina pentru 

raportorul special al Națiunilor Unite pentru libertatea religiei sau a credinței, dr. Ahmed Shaheed. 
Kelly a participat apoi la ateliere organizate de raportorship la Geneva în septembrie 2019 și la New 
York în octombrie, situații în care drepturile omului ale femeilor, orientarea sexuală și minoritățile 
de identitate de gen intră în conflict cu dreptul la libertatea de religie sau de credință.[36] Atelierele 
au culminat cu un raport care a fost prezentat Consiliului pentru Drepturile Omului la începutul 
anului 2020[37]. 

  
Kelly a vorbit mult timp despre hărțuirea sexuală și agresiunea împotriva femeilor.[38] În 

ianuarie 2020, împreună cu un grup de alte femei și activiști, ea a interpretat imnul viral de protest 
împotriva violului „Un Violador en Tu Camino” (Violatorul în calea ta) în afara procesului Harvey 
Weinstein din New York City. Kelly a spus despre acțiune, „a arăta cu degetul vina pentru agresiune 
sexuală către ținta potrivită... a fost o experiență cathartică, să simțim puterea noastră colectivă 
feministă ca o forță spre bine.”[39] 

 
Amendament privind egalitatea de drepturi 
În august 2012, în același an în care a absolvit facultatea de drept, Kelly a participat la primul 

ei miting pentru Equal Rights Amendment (ERA) pe gazonul din față a Capitoliului Statelor 
Unite.[40] Kelly a ajutat apoi la reînvierea grupului Mormons for ERA, fondat inițial de feminista 
mormonă excomunicată Sonia Johnson.[41][42] 

  
În 2017, după ce marșurile femeilor din întreaga lume au îndreptat atenția asupra drepturilor 

femeilor, Kelly a contribuit la elaborarea unei rezoluții de ratificare a ERA în Utah (unul dintre cele 
15 state neratificate la acea vreme) și l-a ajutat să-l recruteze pe senatorul de stat Jim Dabakis 
pentru a sponsoriza rezoluția.[43] ERA nu a fost ratificată în Utah și i se opune Biserica LDS,[44] 
dar Kelly continuă să pledeze pentru ratificarea acolo.[45] Kelly a spus în Truthout că astăzi există 
mai mult interes pentru ERA pentru că „Cred că femeile își dau seama că nimic din ceea ce avem nu 
este permanent. acum la bătaie.”[46] Ea este prezentată în documentarul MSNBC This Happened: 
On Account of Sex on the ERA.[47] Pentru cea de-a 100-a aniversare de la ratificarea celui de-al 
19-lea amendament, Kelly a scris un articol pentru Rewire News, conectând voturile pentru femei 
cu campania continuă de ratificare a ERA, spunând: „Astăzi, două lupte au rămas necâștigate – 
votul universal și ratificarea ERA. „[48] 

  
În decembrie 2019, Kelly a condus un grup de activiști ERA într-o demonstrație în Temple 

Square din Salt Lake City. Grupul s-a adunat în fața templului din Salt Lake și a cântat colinde de 
Crăciun cu versuri reinventate despre egalitate. Apoi au proiectat un simbol „ERA DA”, care avea 
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peste trei etaje înălțime, pe centrul de conferințe al Bisericii LDS.[49] 
  
În ianuarie 2020, Kelly a lansat un podcast numit Egalitatea obișnuită despre trecutul, 

prezentul și viitorul ERA. Titlul podcastului a fost ales dintr-un citat al lui Alice Paul, autoarea ERA 
din 1923, care spunea despre amendament: "Majoritatea reformelor, majoritatea problemelor sunt 
complicate. Dar pentru mine nu este nimic complicat în ceea ce privește egalitatea obișnuită."[ 50] 
Egalitatea obișnuită a fost recomandată de Today Show și Marie Claire și a fost prezentată în 
emisiuni precum All Of It de la WNYC cu Alison Stewart.[51][52][53] Podcast-ul a fost menționat 
într-un articol despre ERA din The New York Times, „The Roadblocks to Equal Rights for Women, 
a Century Later”, după ce Camera Reprezentanților din SUA a votat pentru eliminarea termenului 
limită inițial pentru ratificarea ERA în martie 2021.[54] ] 

  
Kelly a scris despre modul în care ERA va combate discriminarea pe baza orientării sexuale și 

a identității de gen.[55] De asemenea, ea a scris împreună cu delegatul Virginia Danica Roem, 
primul legiuitor de stat transgender din istoria Statelor Unite, intitulat „Amendamentul privind 
egalitatea drepturilor nu poate fi învins prin tactici anti-transsexuale” despre rolul femeilor 
transgender. se joacă pentru a obține ratificarea amendamentului.[56] Kelly a scris în The Advocate 
în august 2020 că comunitatea LGTBQIA trebuie să fie mai vocală în sprijinul său pentru ERA, 
„pentru a obține protecția și recunoașterea pe care o merită peste 50% din populație – pentru femei, 
fete, persoane nebinare, frații noștri transgender și toate genurile și orientările sexuale 
marginalizate.”[57] 

  
Datorită zelului ei pentru ERA, Kelly a fost prezentată într-un articol din revista Glamour din 

2020, unde a spus că excomunicarea ei „a fost un cadou pentru că m-a lăsat liber să lucrez la alte 
cauze și lucruri de care sunt pasionat și locuri care chiar au nevoie de mine și prețuiesc. munca 
mea” și că „acea libertate religioasă include libertatea de religie”.[58] 

 
La 29 iunie 2020, Kelly a fost co-consilier într-un brevet amicus curiae depus în numele 

organizației de activism pentru tineret ERA GenERAtion Ratify în cazul Commonwealth of Virginia 
v. David S. Ferriero.[59] Rezumatul amicus argumentează: 

  
Efortul reclamantului afirmă că efortul de a rezolva mișcarea de un secol de garantare a 

egalității de gen în Constituție, îndemnăm instanța să nu considere amendamentul privind egalitatea 
de drepturi ca doar lupta bunicii noastre. Mai degrabă, îndemnăm instanța să-și recunoască 
importanța pentru tinerii și diverșii susținători ai acestei generații ca amendamentul să fie adăugat la 
Constituție. Tinerii susținători au condus mișcarea de ratificare a Amendamentului privind egalitatea 
de drepturi încă de la începuturile sale. Susținătorii amendamentului privind egalitatea de drepturi 
recunosc funcția expresivă pe care o îndeplinește și mesajul important pe care îl va transmite 
tinerilor: că egalitatea de gen este printre cele mai înalte valori ale națiunii noastre... Atât ca 
expresie a valorilor țării noastre, cât și ca mijloc de schimbare, amendamentul are potențialul de a 
promova interesele tinerilor americani într-o garanție mai largă a egalității de gen în toate aspectele 
vieții americane.[60] 

  
În mai 2022, Kelly a scris un Op-Ed susținând că ERA și avortul sunt legate. Ea a spus: „Dacă 

în cele din urmă finalizăm ERA, putem obține acces la avort bazat pe cetățenie egală.”[61] 

 
Viata personala 
Kelly a slujit o misiune LDS de 18 luni în Barcelona, Spania și, prin urmare, vorbește fluent 

spaniola. De asemenea, a trăit și a lucrat în San Jose, Costa Rica și San Cristobal de Las Casas în 
Chiapas, Mexic. 
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Kelly sa căsătorit cu J. Neil Ransom în Templul Salt Lake în 2006.[62] Cuplul a fost „fără 

copii la alegere”.[63] Pe 14 martie 2016, Kelly a confirmat că ea și soțul ei au divorțat. Pe 15 aprilie 
2019, Kelly a apărut ca queer pe Twitter.[64] Ea se întâlnește cu scriitorul și teologul catolic Jamie 
Manson,[65] pe care l-a întâlnit inițial la o conferință de hirotonire a femeilor în 2015.[66] În 
ianuarie 2020, ea a fost citată pentru prima dată în mass-media și identificată drept queer: „„Ca 
femeie queer, nu vă pot spune cât de bucuroasă sunt să mă văd în sfârșit reflectată în cel mai 
important document al națiunii noastre”, a adăugat Kelly”. [67] 

  
În octombrie 2015, Kelly a participat la încercarea de hirotonire a unei femei preot 

romano-catolice coordonată de Asociația Femeilor Preoți Romano-Catolici, o organizație care 
pretinde a fi afiliată la Biserica Catolică.[68] Hirotonirea femeilor la preoția catolică contravine 
dreptului canonic și orice participant cunoscut este automat excomunicat.[69] 

  
Kelly nu mai pretinde apartenența religioasă la vreo confesiune anume.[70] În 2018, ea și-a 

fondat propria sărbătoare feministă/feministă, interreligioasă, incluzivă a femeilor și a oamenilor 
nebinari de toate tradițiile de credință numită Sacred Space, împreună cu profesorul Yale Divinity și 
predicator baptist Eboni Marshall-Turman și activistul trans evreu Abby Stein.[71]108 

 
 
 
 

Carlo Maria Martini 
 
Carlo Maria Martini SJ (15 februarie 1927 – 31 august 2012) a fost un iezuit italian, cardinal 

al Bisericii Catolice și un cărturar biblic. A fost Arhiepiscop de Milano din 1980 până în 2004 și a 
fost ridicat la rang de cardinalat în 1983. O figură intelectuală falnică a Bisericii Romano-Catolice, 
Martini a fost candidatul liberal pentru papalitate în conclavul din 2005, după moartea Papei Ioan 
Paul al II-lea. Potrivit unor surse de la Vatican, Martini a primit mai multe voturi în primul tur decât 
cardinalul Joseph Ratzinger, candidatul conservator: 40 la 38. Ratzinger a ajuns cu mai multe voturi 
în tururile ulterioare și a fost ales Papa Benedict al XVI-lea. 

  
Martini a intrat în Societatea lui Isus în 1944 și a fost hirotonit preot în 1952. Numirea sa ca 

Arhiepiscop de Milano în 1980 a fost o circumstanță neobișnuită, deoarece iezuiții nu sunt numiți în 
mod tradițional episcopi.[1] El era în aripa liberală a ierarhiei bisericești. Suferind de o formă rară 
de boală Parkinson, s-a retras din funcția de arhiepiscop în 2004 și s-a mutat la Institutul Pontifical 
din Ierusalim. A murit la Colegiul Iezuit Aloisianum din Gallarate, lângă Milano, la 8 ani după. 

  
La câteva ore după moartea sa, cotidianul italian Corriere della Sera și-a tipărit ultimul 

interviu, în care a descris biserica ca fiind „învechită cu 200 de ani”, comentând: „Cultura noastră a 
îmbătrânit, bisericile noastre sunt mari și goale și birocrația bisericească se ridică. sus. Biserica 
trebuie să-și recunoască greșelile și să înceapă o schimbare radicală, pornind de la Papa și de la 
episcopi. Scandalurile de pedofilie ne obligă să facem o călătorie de transformare."[2][3][4] 

 
Tinerete si educatie 
Carlo Maria Martini s-a născut la 15 februarie 1927 în Orbassano în provincia Torino, 

Piemont, din ființa lui Leonardo, inginer, și a Olga (n. Maggia) Martini. El a fost botezat în 22 
                                                 
108 https:// en.wikipedia.org/wiki/Kate_Kelly_(feminist), accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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februarie următoare. A fost educat la Istituto Sociale, o școală condusă de iezuiți din Torino. A intrat 
în Societatea lui Isus la 25 septembrie 1944 și a fost hirotonit preoție de cardinalul Maurilio Fossati 
la 13 iulie 1952.[5] Martini și-a finalizat studiile de filozofie la Casa de Studii a Iezuiților din 
Gallarate, în provincia Milano, și de teologie la facultatea de teologie din Chieri. 

  
În 1958, Martini a primit doctoratul în teologie fundamentală de la Universitatea Pontificală 

Gregoriană, cu o teză care explorează problemele relatărilor despre Înviere. După câțiva ani de 
predare la facultatea din Chieri, s-a întors la Roma și a obținut un alt doctorat în Sfânta Scriptură la 
Institutul Biblic Pontifical, absolvind summa cum laude, cu o teză despre un grup de codice ale 
Evangheliei după Luca. 

  
Carieră academică 
După terminarea studiilor, Martini a urmat rapid o carieră academică de succes. În 1962, a 

primit catedra de critică textuală la Institutul Biblic Pontifical. În 1969 a fost numit rector al 
Institutului Biblic Pontifical.[6] De-a lungul acestor ani, a editat o serie de lucrări academice. 
Martini a devenit activ în domeniul științific publicând diverse cărți și articole. Mai mult, a primit 
onoarea de a fi singurul membru catolic al comitetului ecumenic care a pregătit noua ediție greacă a 
Noului Testament, Novum Testamentum Graece. În 1978, sub Papa Paul al VI-lea, a fost 
nominalizat pentru a deveni rector magnificus al Universității Pontificale Gregoriane, unde a slujit 
până la numirea sa în episcopat. 

 
Episcopie și cardinalat 
La 29 decembrie 1979, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe Martini Arhiepiscop de Milano. 

Martini și-a primit consacrarea episcopală de la Ioan Paul în 6 ianuarie următoare, cu Arhiepiscopul 
Eduardo Martínez Somalo și Episcopul Ferdinando Maggioni slujind ca co-consacratori. În 
consistoriul din 2 februarie 1983, i s-a atribuit titlul de cardinal-preot al Santa Cecilia în Trastevere. 
Motto-ul pe care l-a ales pentru stema sa se traduce prin „Pentru dragostea adevărului, îndrăznește 
să alegi situații adverse”. 

  
Martini a servit ca relator al celei de-a șasea Adunări Generale a Sinodului Episcopilor în 

1983 și ca președinte al Conferinței Episcopale Europene între 1987 și 1993. 
  
În 1987, a început așa-numita „catedra necredincioșilor” (cattedra dei non-credenti)[7] care a 

fost concepută împreună cu filozoful italian Massimo Cacciari.[8][9] A fost o serie de dialoguri 
publice ținute la Milano cu niște oameni de știință și intelectuali gnostici sau atei pe chestiunile de 
bioetică, doctrina socială a Bisericii și motivele de a crede în Dumnezeu.[10] 

  
În 1996, Martini a primit un doctorat onorific de la Academia Rusă de Științe. În Spania, în 

octombrie 2000, a fost distins cu Premiul Prințului de Asturias pentru Științe Sociale.[11] Martini a 
fost admis ca membru al Academiei Pontificale de Științe în noiembrie 2000. 

  
Martini a făcut parte dintr-un grup de prelați care s-au întâlnit anual între 1995 și 2006 în St. 

Gallen, Elveția, pentru a discuta despre reformele în ceea ce privește numirea episcopilor, 
colegialitatea, conferințele episcopale, primatul papalității și sexualitatea. moralitate; au fost diferite 
între ei, dar au împărtășit opinia că cardinalul Joseph Ratzinger nu era genul de candidat pe care 
sperau să-l vadă ales la următorul conclav.[12][13] 

  
În 2004, Martini a atins vârsta de pensionare obligatorie a Bisericii Catolice de 77 de ani și a 

fost succedat la Milano de Dionigi Tettamanzi. La momentul conclavului din 2005, el avea 78 de 
ani și, prin urmare, era eligibil să voteze pentru noul Papă (fiind sub 80 de ani). Ani de zile mulți 
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catolici „progresiști” au năzuit speranțe că el ar putea ajunge în cele din urmă la papalitate, dar când 
Ioan Paul al II-lea a murit, majoritatea comentatorilor au crezut că alegerea lui este puțin probabilă, 
având în vedere reputația sa liberală și aparenta fragilitate.[14] Cu toate acestea, potrivit La Stampa 
(un ziar italian), el a obținut mai multe voturi decât Joseph Ratzinger în primul tur al alegerilor (40 
vs. 38). În schimb, jurnalul unui cardinal anonim a afirmat că nu a strâns niciodată mai mult de o 
duzină de voturi, spre deosebire de un alt cardinal iezuit, Jorge Bergoglio de Buenos Aires, și și-a 
retras rapid candidatura.[15] În cartea sa La Chiesa brucia, Andrea Riccardi a declarat că Martini i-a 
spus într-o conversație personală că nu a fost în favoarea alegerii lui Bergoglio.[16] La împlinirea 
vârstei de 80 de ani la 15 februarie 2007, Martini și-a pierdut dreptul de vot în viitoarele conclave. 

 
În iunie 2012, când Papa Benedict al XVI-lea se gândea la pensionare și era îndemnat să nu se 

pensioneze de către unii dintre cei mai apropiați confidenti ai săi, Martini, suferind el însuși de 
boala Parkinson, l-a îndemnat să urmeze decizia de a demisiona.[17] 

  
După pensionare, Martini s-a mutat la Institutul Biblic Pontifical din Ierusalim pentru a-și 

continua munca de biblist. Sa întors la Milano în 2008, unde și-a petrecut ultimii ani într-o casă 
iezuită.[18] 

  
Moartea și înmormântarea 
Martini a murit la Gallarate la 31 august 2012. Potrivit unei declarații de știri online Zenit 

despre moartea sa, Papa Benedict al XVI-lea, în mesajul său oficial de condoleanțe transmis de 
cardinalul Tarcisio Bertone, secretarul de stat al Vaticanului, a lăudat puterea lui Martini în timpul 
luptei cu boala Parkinson. , serviciul său îndelungat ca Arhiepiscop de Milano și munca sa ca savant 
al Bibliei.[19] Primarul Milanului, Giuliano Pisapia, a condus omagiile spunând: „Carlo Maria 
Martini a luminat calea întregului oraș, nu doar pentru o parte din el. Din acest motiv, astăzi mai 
mult ca niciodată, Milano își plânge Arhiepiscopul.”[20] ] 

  
Peste 150.000 de oameni au trecut înaintea sicriului lui Martini în catedrala metropolitană din 

Milano înainte de Liturghia de Requiem, după ritul ambrosian, din 3 septembrie.[21] La începutul 
ceremoniei, reprezentantul Papei Benedict, cardinalul Angelo Comastri, vicar general al Vaticanului, 
a citit un mesaj.[22][23] Cardinalul Scola a prezidat Liturghia concelebrată și a ținut omilia. La 
sfârșitul Liturghiei, cardinalul Tettamanzi și-a citit amintirea. Cu cardinalul Scola au concelebrat 
cardinalii Comastri, Tettamanzi, Bagnasco, Piovanelli, Romeo și Ravasi. De asemenea, au fost 
prezenți sora lui Martini, Maris, nepoata sa Giulia și nepotul său Giovanni. Au fost prezenți 
părintele Adolfo Nicolás SJ, superior general al Societății lui Isus, și reprezentanți ai altor 
confesiuni creștine și ai comunităților evreiești și musulmane. Guvernul italian a fost reprezentat de 
prim-ministrul Mario Monti și de soția sa.[24] 

  
Într-o ceremonie privată, Martini a fost înmormântat într-un mormânt din partea stângă a 

catedralei, cu fața la altarul principal. 

 
Vizualizări 
Adesea considerat a fi unul dintre cei mai liberali cardinali, Martini a obținut o atenție larg 

răspândită pentru scrierile sale. Ocazional, opiniile lui Martini s-au dovedit a fi controversate, 
aducându-i astfel o acoperire mediatică relativ mare. În interviul final pe care l-a acordat, cu puțin 
timp înainte de moartea sa, el a cerut reforme majore la Biserica Catolică, numind-o „învechită de 
200 de ani” și argumentând că „Cultura noastră a îmbătrânit, bisericile noastre sunt mari și goale, 
iar biserica. birocrația se ridică, ritualurile și sutanele noastre sunt pompoase”.[20][25] 

  
Se știa că Martini era „progresist” în chestiuni referitoare la relațiile umane, posibila 
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hirotonire a femeilor în diaconat și unele întrebări bioetice, în special utilizarea contraceptivelor în 
anumite situații mai complexe.[26] 

  
Dominus Iesus 
În 2000, el a criticat Dominus Iesus, o declarație a Congregației pentru Doctrina Credinței 

conform căreia Biserica Catolică este singura Biserică adevărată a lui Hristos și a descris 
documentul ca „destul de dens din punct de vedere teologic, presărat cu citate și nu ușor de înțeles. 
„.[27] 

  
Contracepția 
În aprilie 2006, ca răspuns la o întrebare foarte specifică a medicului și politicianului Ignazio 

Marino, directorul centrului de transplant al Spitalului Universitar Thomas Jefferson din 
Philadelphia, Martini a opinat: „Folosirea prezervativelor poate fi, în anumite situații, un rău mai 
mic. „.[28] El a subliniat cazul particular al cuplurilor căsătorite în care cineva are HIV sau 
SIDA.[29] Dar el a remarcat rapid că principiul răului mai mic în astfel de cazuri este una, și cu 
totul alta subiectul care trebuie să transmită aceste lucruri în mod public, așa că nu este de 
latitudinea autorităților Bisericii să susțină public utilizarea prezervativelor, din cauza „ riscul de a 
promova o atitudine iresponsabilă”. Este mai probabil ca Biserica să sprijine alte mijloace 
sustenabile din punct de vedere moral, cum ar fi abstinența.[30] Cu altă ocazie, cardinalul a declarat 
că „Cred că învățătura Bisericii nu a fost exprimată atât de bine... Sunt încrezător că vom găsi o 
formulă care să afirme lucrurile mai bine, astfel încât problema să fie mai bine înțeleasă și mai 
adaptată la realitate. „[31] 

  
În cartea Conversații nocturne în Ierusalim publicată în 2008, cei doi iezuiți Georg Sporschill 

și Carlo Maria Martini au răspuns la întrebările critice ale tinerilor despre riscul credinței într-un 
discurs. În cartea-interviu, Cardinalul Martini a afirmat că „mulți oameni s-au retras din Biserică, 
iar Biserica din oameni”, din cauza enciclicii Humanae vitae din 1968 care interzicea contracepția 
artificială. Potrivit cardinalului, Papa Ioan Paul al II-lea a urmat calea aplicării riguroase și pentru 
anumite perioade a evaluat să semneze o declarație pontificală sub privilegiul infailibilității papale, 
concluzionand că „probabil că papa [Benedict al XVI-lea] nu va revoca enciclica, dar el ar putea 
scrie unul care ar fi continuarea ei. Sunt ferm convins că Biserica poate indica o cale mai bună decât 
a făcut-o cu Humanae vitae. A fi capabil să-și recunoască greșelile și limitările punctelor de vedere 
anterioare este un semn de măreție sufletească și de încredere. Biserica ar recăpăta credibilitatea și 
competența.”[32][33] 

 
Începutul vieții umane 
Poziția lui Martini cu privire la începutul unei vieți umane distincte în timpul fertilizării 

ovocitelor a fost mustrată de anumiți oficiali ai Vaticanului.[34] 
  
Dreptul de a refuza tratamentele 
Martini, vorbind despre dezbaterea despre dreptul de a muri, a spus că „pacienților bolnavi în 

faza terminală ar trebui să li se acorde dreptul de a refuza tratamentele și că medicii care îi asistă ar 
trebui să fie protejați de lege.”[35] Este o învățătură morală tradițională catolică că cineva este 
obligat moral să aplice tratamente „obișnuite”, dar nu tratamente „extraordinare”.[36][37] Distincția 
a stat la baza declarației Congregației pentru Doctrina Credinței din 1980 că „când moartea 
inevitabilă este iminentă, în ciuda mijloacelor folosite, este permis în conștiință să ia decizia de a 
refuza formele de tratament care nu ar asigură o prelungire precară și împovărătoare a vieții, atâta 
timp cât îngrijirea normală datorată persoanei bolnave în cazuri similare nu este întreruptă.”[38] 
Catehismul Bisericii Catolice mai precizează: „Întreruperea procedurilor medicale împovărătoare, 
periculoase, extraordinare sau disproporționate față de rezultatul așteptat pot fi legitime”.[39] 
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Martini, de fapt, a refuzat tratamentul medical[precizați] pe măsură ce boala sa progresa.[necesită 
citare] 

 
Colegialitatea episcopilor 
Martini a cerut o mai mare colegialitate în conducerea Bisericii și a îndemnat la o reflecție 

continuă asupra structurii și exercitării autorității ecleziastice.[40] 
  
Rolul femeii în Biserică 
Martini a demonstrat dorința de investigare teologică ulterioară asupra problemelor legate de 

sexualitatea umană și rolul femeii în Biserică și și-a exprimat sprijinul pentru hirotonirea femeilor 
diaconi.[41] 

  
Sacramentum caritatis 
În martie 2007, unii susținători ai drepturilor homosexualilor l-au interpretat ca criticând 

deschis atitudinea autorităților Bisericii. În timp ce vorbea la Biserica Nașterea Domnului din 
Betleem unei congregații de peste 1.300 de vizitatori, el a remarcat că „Biserica nu dă ordine”. 
Martini a declarat: „Este necesar să-i asculti pe ceilalți, iar atunci când vorbești să folosești termeni 
pe care ei îi înțeleg”. Aceste remarci au venit la câteva zile după ce Papa Benedict al XVI-lea a 
publicat îndemnul apostolic de 140 de pagini Sacramentum caritatis, un document care prezintă 
concluziile Adunării Generale Ordinare din 2005 a Sinodului Episcopilor. Criticii au interpretat 
acest document ca pe o încercare de a influența politicienii catolici, mai ales când, în 2007, 
guvernul italian a încercat fără succes să adopte o legislație care să ofere recunoaștere legală a 
uniunilor între persoane de același sex.[42] 

  
Munca sociala 
În plus, el a promovat combaterea bolilor sociale, cerând adesea luarea de măsuri mai mari în 

asistența celor defavorizați din punct de vedere social. Martini a dorit ca Biserica să reaprindă un 
„foc aprins în inima” bărbaților și femeilor de astăzi.[43] 

  
scoli catolice 
Martini a fost un susținător sever al școlilor catolice și de multe ori a vorbit în favoarea 

contribuției statului la școlile catolice. El a spus că o oră pe săptămână de predare a religiei catolice 
în liceul italian nu este suficientă și că timpul dedicat predării religioase în școală trebuie mărit. 

 
Homosexualitate 
În cartea sa Credere e conoscere, publicată cu puțin timp înainte de moartea sa, Martini a 

afirmat: „Nu sunt de acord cu pozițiile celor din Biserică care se opun uniunilor civile... Nu este rău, 
în loc de sex ocazional între bărbați, că doi oamenii au o anumită stabilitate” și că „statul i-ar putea 
recunoaște”. Deși și-a afirmat convingerea că „cuplul homosexual, ca atare, nu poate fi niciodată 
echivalat în totalitate cu o căsătorie”, el a mai spus că poate înțelege (deși nu să aprobe neapărat) 
paradele mândriei gay atunci când susțin nevoia de autoafirmare. .[44][45] 

  
Reprezentare în cultura populară 
Rolul lui Martini în conclavul papal din 2005 a fost interpretat de Achille Brugnini în filmul 

biografic Netflix din 2019 The Two Popes.109 

 

                                                 
109 https:// en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Martini, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Maude Royden 

 
 
Agnes Maude Royden CH (23 noiembrie 1876 – 30 iulie 1956), cunoscută mai târziu sub 

numele de Maude Royden-Shaw, a fost o predicătoare engleză, sufragistă și militantă pentru 
hirotonirea femeilor. 

 
Tinerete si educatie 
Royden s-a născut în Mossley Hill, Liverpool, fiica cea mai mică a armatorului Sir Thomas 

Bland Royden, primul baronet. Ea a crescut în casa familiei din Frankby Hall, Wirral, împreună cu 
părinții ei și șapte frați.[1][2] A fost educată la Cheltenham Ladies' College și Lady Margaret Hall, 
Oxford, unde a obținut o diplomă în istorie.[3] În timp ce se afla la Oxford, ea a început o prietenie 
de-a lungul vieții cu sufragistă Kathleen Courtney, care avea aceeași alma mater.[4] 

  
Carieră 
După facultate, Royden a lucrat timp de trei ani la Victoria Women's Settlement din 

Liverpool[3] și apoi în parohia de țară din South Luffenham, Rutland, ca asistent parohial al 
rectorului, George William Hudson Shaw. 

  
Ea a ținut prelegeri despre literatura engleză pentru mișcarea de extensie universitară și în 

1909 a fost aleasă în comitetul executiv al Uniunii Naționale a Societăților pentru Votul Femeilor. 
Din 1912 până în 1914 a editat The Common Cause, organul NUWSS.[3] Ea a activat și în Liga 
Bisericii pentru votul femeilor. În 1913, ea a fost invitată, cu sprijinul Laviniei Talbot, să vorbească 
la Congresul Bisericii numai bărbați despre Sclavia Albă.[5] 

  
Royden a rupt cu NUWSS din cauza sprijinului său pentru efortul de război și s-a numărat 

printre cei 101 semnatari ai Scrisorii deschise de Crăciun în 1914. Ea a devenit secretara Frăției de 
Reconciliere cu alți pacifisti creștini. Deși nu a putut călători la congresul de pace al femeilor de la 
Haga în 1915, unde a fost înființată Liga Internațională a Femeilor pentru Pace și Libertate, ea a 
devenit vicepreședintele ligii.[4] 

  
Royden a devenit bine cunoscut ca vorbitor pe subiecte sociale și religioase. Într-un discurs 

din 16 iulie 1917 la Queen's Hall, Londra, ea a folosit expresia des citată „Partidul Conservator la 
rugăciune” a Bisericii Angliei; „Biserica ar trebui să meargă înainte pe calea progresului și să nu 
mai fie mulțumită doar să reprezinte Partidul Conservator la rugăciune.”[6] În 1917, ea a devenit 
predicator asistent la Templul Orașului Congregaționalist din Londra, prima femeie care a ocupat 
această funcție. .[3] 

 
După primul război mondial, interesul lui Royden s-a mutat către rolul femeilor în Biserică. În 

timp ce participa la cea de-a opta Conferință a Alianței Internaționale pentru Sufragiul Femeilor de 
la Geneva în 1920, ea a predicat în franceză și engleză la Catedrala St Pierre pe 6 iunie.[7] Royden 
a făcut mai multe turnee de predicare la nivel mondial din anii 1920 până în anii 1940. În 1929 a 
început campania oficială pentru hirotonirea femeilor când a fondat Societatea pentru Ministerul 
Femeilor. Royden „eminent în viața religioasă a națiunii” a fost numit în Ordinul Companionilor de 
Onoare în onorurile de Anul Nou din 1930.[8] Fratele ei mai mare, Thomas, fusese numit 
Companion în 1919 (pentru munca sa legată de transportul maritim în Primul Război 
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Mondial)[9][10] și sunt singurii frați care sunt Companions of Honor. 
  
În 1931, Universitatea din Glasgow ia conferit lui Royden titlul onorific de Doctor în 

Divinitate, prima femeie care a devenit doctor în Divinitate în Marea Britanie. În 1935, ea a primit 
un titlu onorific de doctor în drept de la Universitatea din Liverpool.[11] Ea a primit o diplomă 
onorifică de la Mills College, California în 1937. 

  
Ea a aderat la Peace Pledge Union, dar mai târziu a renunțat la pacifism, crezând că nazismul 

este un rău mai mare decât războiul. 
  
Viata personala 
La 2 octombrie 1944, s-a căsătorit cu preotul recent văduv Hudson Shaw, pe care îl iubea de 

mai bine de patruzeci de ani; atunci avea 85 de ani și a murit la 30 noiembrie. Ea a scris în 
autobiografia ei din 1947 A Threefold Cord despre dragostea lor unul pentru celălalt de la prima 
întâlnire în 1901. 

  
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a descoperit că Royden, împreună cu fratele 

ei, Sir Thomas Royden, erau enumerate în „Cartea Neagră” sau Sonderfahndungsliste G.B., o listă 
de britanici care urmau să fie arestați în cazul unui nazist. invazia Marii Britanii.[12][13] 

  
La 30 iulie 1956, a murit în casa ei din Hampstead, Londra. 

 
Moştenire 

 
Numele și fotografia ei (și cele ale altor 58 de susținători ai dreptului de vot al femeilor) se 

află pe soclul statuii lui Millicent Fawcett din Parliament Square, Londra, dezvelită în 
2018.[14][15][16] 

 
O placă albastră a fost dezvelită la casa copilăriei ei din Frankby Hall, Wirral, în iunie 2019, 

de către Conservation Areas Wirral.[1] 

 
Lucrările lui Agnes Maude Royden sunt ținute în Biblioteca Femeilor de la London School of 

Economics and Political Science, ref 7AMR. 

 
Cărți de Royden 
Cărări în jos (1916) 
Femeile și statul suveran (1917) 
Sex și bun-simț (1922) 
Femei la răscrucea lumii (1922) 
Rugăciunea ca forță (1923) 
Frumusețea în religie (1923) 
Hristos triumfător (1924) 
Biserica și femeia (1924) 
Micile capcane ale vieții (1925) 
Aici - și încolo (1933) 
Problema Palestinei (1939) 
Cred în Dumnezeu (1927) 
Parteneriatul femeilor în lumea nouă (1941) 



162 

A Threefold Cord (1947), autobiografie110 
 
 
 

Mary Luke Tobin 

 
 
Sora Mary Luke Tobin, S.L., (16 mai 1908 – 24 august 2006) a fost o soră religioasă 

romano-catolică americană și una dintre cele 15 femei auditor invitate la Conciliul Vatican II și 
singura femeie americană dintre cele trei religioase. permis să participe în comisiile de planificare 
ale Consiliului. Ea a fost inclusă în Colorado Women's Hall of Fame în 1997.[1] 

 
Tinereţe 
Botezată ca Ruth Marie Tobin, a urmat școlile publice din Denver și a călătorit în Nevada și 

California împreună cu părinții și fratele ei mai mare. A condus o școală de dans în timp ce urma 
colegiul Loretto Heights din Denver. 

  
Context religios 
Sora Tobin a fost o fostă superioară generală a surorilor din Loretto. A fost președinte a 

congregației din 1958 până în 1970. Când a fost invitată la Roma, a fost președinte a Conferinței de 
Conducere a Femeilor Religioase. Ea și-a făcut mare parte din munca ei în Denver, natal, dar a 
călătorit prin lume în misiuni pentru pace, inclusiv vizite la Saigon, Paris, El Salvador și Irlanda de 
Nord. 

  
Thomas Merton 
În timp ce locuia la Casa Mamă Loretto din Nerinx, Kentucky, ea s-a împrietenit cu călugărul 

trapis Thomas Merton. Merton i-a împărtășit câteva dintre lucrările pe care nu i-a fost permis să le 
publice. După moartea lui Merton în 1968, ea a co-fondat Societatea Internațională Thomas Merton 
și, de asemenea, a înființat Centrul Thomas Merton pentru Schimb Creativ din Denver în 1979, 
unde spiritualitatea și scrierile lui Merton au ajuns să fie cunoscute de mulți. Ea a oferit retrageri lui 
Merton și a co-fondat un grup de dialog/meditație budist-creștin în Denver. Tobin a invitat astfel de 
luminate teologice precum pr. Edward Schillebeeckx, O.P. și pr. Bernard Häring, C.Ss.R., să țină o 
prelegere la Loretto. A fost actriță în specialul TV: Merton: A Film Biography of Thomas 
Merton.[2] 

  
Activism politic 
Sora minusculă a sprijinit hirotonirea femeilor în preoție, s-a opus proliferării nucleare, a 

sprijinit Muncitorii Fermii Unite și a preluat Blue Diamond Coal Company folosind acțiunile 
Loretto pentru a contesta practicile firmei și a luat parte la acțiuni nonviolente la Uzina de Arme 
Nucleare Rocky Flats, Academia Forțelor Aeriene din SUA și Martin-Marietta din Colorado. 

  
În anii 1970, sora Tobin a fost o susținătoare deschisă a Amendamentului privind egalitatea 

drepturilor (ERA).[3] Ea a fost citată spunând: „...ar ajuta la asigurarea unei remunerații egale 
pentru un număr tot mai mare de femei care sunt cape de familie.”[4] 

 
Moarte 

                                                 
110 https:// en.wikipedia.org/wiki/Maude_Royden, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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Ea a murit, la vârsta de 98 de ani, în 2006, din cauze naturale.111 

 
 
 

John Wijngaards 

 
 
Johannes Nicolaas Maria Wijngaards (născut în 1935, în Surabaya, Indonezia) este un cărturar 

al scripturilor catolice și un preot laic. 
  
Din 1977, el a fost proeminent în opoziția sa publică față de învățătura Bisericii Catolice 

despre imposibilitatea hirotoniei femeilor în preoție. În 1998, a demisionat din slujirea sa preoțească 
în semn de protest împotriva decretelor Ordinatio sacerdotalis și Ad Tuendam Fidem ale Papei Ioan 
Paul al II-lea, care interziceau discuții suplimentare despre problema femeilor preoți în Biserica 
Catolică. 

 
Primii ani 
Wijngaards s-a născut la 30 septembrie 1935 din Dietze van Hoesel[1] și Dr. Nicolaas Carel 

Heinrich Wijngaards,[2] ambii cetățeni olandezi, în orașul indonezian Surabaya. În timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, tatăl său a fost pus să lucreze la infama Burma Railway din Thailanda, 
în timp ce John împreună cu mama și cei trei frați au fost prizonieri de război în Malang, Surakarta 
și Ambarawa.[3] Familia a fost repatriată în Țările de Jos după război. 

   
Studii 
John Wijngaards s-a alăturat Misionarilor Mill Hill și a fost hirotonit preot în 1959. La Roma 

a obținut Licența în Sfânta Scriptură la Institutul Biblic Pontifical și Doctoratul în Teologie la 
Universitatea Pontificală Gregoriană (1963). Studiile sale s-au concentrat pe Formulele Crezului 
Deuteronomic (disertație, Brill, Leiden 1963).[4] Cercetările ulterioare au avut ca rezultat The 
Dramatization of Salvific History in the Deuteronomic Schools (Brill, Leiden 1969) și un 
comentariu de 360 de pagini asupra cărții Deuteronom în binecunoscuta serie olandeză de 
comentarii publicată de Romen & Zonen (Roermond 1971).[ 5] 

   
Servicii în India 
Wijngaards a predat Sfânta Scriptură la Seminarul Major St John din Hyderabad, India 

(1963–1976). În acea perioadă, el a jucat un rol esențial în înființarea centrului de comunicare 
Amruthavani, a institutului teologic Jeevan Jyoti pentru femei religioase și a Jyotirmai, organismul 
de planificare la nivel de stat pentru diocezele catolice din Andhra Pradesh. A slujit ca lector cu 
jumătate de normă la Centrul Național Biblic Catehetic și Liturgic din Bangalore și a fost, timp de 
câțiva ani, membru al Consiliului Consultativ Național al Conferinței Episcopilor Catolici din India. 
În același timp, el a produs o serie de cărți despre Sfânta Scriptură, inclusiv bine-cunoscutul său 
Background to the Gospels.[6] Cercetările asupra slujirilor l-au convins că excluderea femeilor 
trebuie atribuită obstacolelor culturale, nu Scripturii sau Tradiției. El a îndemnat ierarhia indiană să 
înceapă un proces de explorare a hirotoniei complete a femeilor.[7] 

 
Responsabilități la nivel mondial 

                                                 
111 https:// en.wikipedia.org/wiki/Mary_Luke_Tobin, accesat 15.10.2022. Licență:  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ro . Textul a fost tradus. 
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După o perioadă ca vicar general al Misionarilor Mill Hill din Londra (1976–1982), a devenit 
director al Housetop, un centru internațional de formare a credinței adulților (1982–2009). În acea 
perioadă (1983–1998) a fost și profesor de Sfânta Scriptură la Institutul Misionar din Londra, care 
era afiliat Universității Catolice din Louvain și Universității Middlesex. În acest timp, a fost pionier 
în seria de cursuri video „Walking on Water” pentru formarea credinței adulților, care au fost 
coproduse de 15 țări de pe toate continentele. El a scris scenariile pentru nouă povești de film de 
jumătate de oră. De asemenea, a produs apreciatul film de 2 ore și jumătate, Journey to the Center 
of Love, al cărui scenariu a fost și producător executiv (vezi premiile mai jos). 

  
Ministerul pentru femei 
În 1977, Wijngaards a scris Hristos a exclus femeile preoți? (McCrimmon, Great Wakering) 

ca răspuns la Inter Insigniores (1976), declarația Congregației Doctrinei Credinței în care motivele 
Vaticanului pentru excluderea femeilor sunt clar expuse. În deceniile care au urmat Roma și-a 
reiterat incapacitatea de a conferi hirotonie femeilor, culminând cu Ordinatio sacerdotalis (1995) și 
documentele ulterioare prin care discuția teologilor a fost redusă[8]. În semn de protest, Wijngaards 
a demisionat din slujirea sa preoțească la 17 septembrie 1998.[9] Cererea sa de reducere oficială la 
statutul de laic a fost recunoscută de Roma la 21 februarie 2000. La 27 mai s-a căsătorit cu 
Jacqueline Clackson într-o simplă ceremonie bisericească. Wijngaards a continuat să-și publice 
motivele pentru a susține hirotonirea femeilor în preoția catolică într-o serie de cărți, în special The 
Ordination of Women in the Catholic Church[10] și No Women in Holy Orders? [11] În 1999, a 
înființat un site web care a devenit cea mai mare bibliotecă de internet cu documente despre 
hirotonirea femeilor. Wijngaards spune că vorbirea nu subminează acceptarea autorității de predare 
a Papei.[12] El se opune ferm hirotonirii ilegale a femeilor în afara structurii stabilite a Bisericii, așa 
cum se face în așa-numita mișcare Femei Preoți Romano-Catolice.[13] 

 
Institutul Wijngaards pentru Cercetări Catolice 
Începând cu 2005, John Wijngaards s-a concentrat și asupra altor probleme despre care 

consideră că au nevoie de reforme în Biserica Catolică. El a creat un site web pastoral pentru a se 
ocupa de codul sexual.[14] El a redactat Declarația savanților catolici privind autoritatea în Biserică, 
care a câștigat sprijin internațional.[15] Centrul său a fost remodelat pentru a deveni Institutul 
Wijngaards pentru Cercetare Catolică.[16] Scopul său principal este de a publica evaluări 
academice catolice independente ca „un grup de gândire teologic progresiv”.[17] Institutul a 
înaintat un „Apel documentat” Papei Francisc, îndemnându-l să restaureze vechiul diaconat 
hirotonit pentru femei.[18] În 2016 a inițiat Declarația savanților catolici privind etica utilizării 
contraceptivelor[19], care a fost lansată pe o platformă a Națiunilor Unite.[20] 

    
Premii 
Grand Prix, ca scenarist pentru Journey to the Center of Love, al zecelea Festival Internațional 

de Film Catolic, Varșovia 1995.[21] 
Premiul Marga Klompé, 2005.112[22] 
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Iisus ne spune ”da”. 
E corect spus COMUNITATEA LUTHERANĂ? 
Cum se scrie Lutherană? 
Note de subsol femei protestante wikipedia? 
Idem sau ibidem în loc de citare multiplă. De ex, wikipedia. 
Dialogul dintre viață și text. 
Misoginismul e un păcat. 
Quran capitolul 4 the women. 
Rezistenta la schimbare. 
Misoginismului trebuie să i se spună pe nume. 
Cum definești puterea? Cum e exercitată puterea? 
Femeile sunt considerate marginale pentru ceea ce contează. 
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Inegalitatea dintre sexe e reală și e o problemă. 
Sexul are legătură cu biologia. 
Patriarhatul creează probleme sociale. 
Bcîr e ortodoxă sau protestantă? 
Toți participăm la patriarhat. 
Prin botez, fiecare persoană devine parte a corpului lui Hristos. 1 Corinteni 12 
Iisus a împărțit masa cu cei excluși. 
Femeile sunt drepte, juste. 
Femeile sunt puternice. 
https:// womenpriests.org/all-documents/ 
La ce ne cheamă Dumnezeu? 
Kari E. Brresen, Subordination and Equivalence: The Nature and Role of Woman in 

Augustine and Thomas Aquinas. 
Suntem învățați să credem că status quoul este normal. 
Așa credem că ar trebui să trăim. 
Iisus le-a luat în serios pe femei. 
Iisus se dezvăluie ca fiind Mesia prima dată unei femei samaritene. 
Dumnezeu e mai mult decât bărbat, mai mult decât femeie, mai mult decât ceea ce putem 

descrie noi prin termenii cunoscuți. 
Structuri sociale drepte. 
Lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. 
Persoanele nu sunt proprietăți. 
Pus poze. 
Cumpărat carte Gary Macy. 
Cartea trebuie să reflecte titlul. 
Servind Cuvântul. 
Christologie. 
Fizica spiritului. 
Notițe fără sens, posibil eronate. 
Este probabil ca majoritatea preoților să nu aibă o cultură generală bogată. 
Pentru libertate, Hristos ne-a eliberat. 
În ce măsură crezi că botezul influențează conducerea Bisericii? 
Sexismul e un păcat. 
Biserica îți frânge inima. 
Poporul e călărit de preoți. 
O carte nouă: Învățături pentru copii. 
O carte nouă: Povești creștine pentru copii. 
O carte nouă: LGBT și creștinismul. 
O carte nouă: Denominațiile creștine. 
Paul era evreu. De verificat. 
Cunoscându-L pe Dumnezeu prin intermediul creației. 
Misterul creării Evei. 
Teologie feministă. 
Toți sunt chemați la masa lui Hristos. 
Martor social. 
Pro contracepție. 
2001: Biserica Evanghelică din Bremen – Brigitte Boehme, titulară președinte, o laică de când 

președinția nu necesită aptitudini teologice 
Cheile mașinii aparțin tuturora. 
Rolul Bisericii e să umanizeze societatea. https:// 
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blogs.elca.org/advocacy/presence-to-equal-leadership/?_ga=2.186520686.613666351.1664073117-
731833859.1664073117, accesat 25.09.2022 

Femeile trebuie să vorbească. https:// 
blogs.elca.org/advocacy/presence-to-equal-leadership/?_ga=2.186520686.613666351.1664073117-
731833859.1664073117, accesat 25.09.2022 

Dumnezeu ne-a creat egali 
Corectitudinea, justiția este punctul de plecare al egalității dintre sexe.https:// 

www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf , accesat 25.09.2022 
Femeile nu sunt mai înclinate către păcat decât bărbații. 
9 He had four unmarried daughters[a] who had the gift of prophecy., Acts 21:9,  

www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+21%3A9&version=NRSVUE, accesat 24.09.2022 
18 After staying there for a considerable time, Paul said farewell to the brothers and sisters 

and sailed for Syria, accompanied by Priscilla and Aquila. At Cenchreae he had his hair cut, for he 
was under a vow. Acts 18:18, 
www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+18%3A18&version=NRSVUE, accesat 24.09.2022 

16 1. I commend to you our sister Phoebe, a deacon[a] of the church at Cenchreae, 2 so that 
you may welcome her in the Lord, as is fitting for the saints, and help her in whatever she may 
require from you, for she has been a benefactor of many and of myself as well. 3 Greet Prisca and 
Aquila, my coworkers in Christ Jesus, 4 who risked their necks for my life, to whom not only I give 
thanks but also all the churches of the gentiles. Romans 16:1–4, 
www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+16%3A1%E2%80%934&version=NRSVUE , 
accesat 24.09.2022 

19 The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in 
their house, send you hearty greetings in the Lord., 1Cor 16:19, 
www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor+16%3A19&version=ESV , accesat 24.09.2022 

2 I urge Euodia and I urge Syntyche to be of the same mind in the Lord. 3 Yes, and I ask you 
also, my loyal companion,[a] help these women, for they have struggled beside me in the work of 
the gospel, together with Clement and the rest of my coworkers, whose names are in the book of 
life., Philippians 4:2–3, 
www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+4%3A2–3&version=NRSVUE, accesat 
24.09.2022 

Referitor la faptul că Iisus e Adam reîncarnat: 9. for as yet they did not understand the 
scripture, that he must rise from the dead. , John 20:9, 
www.biblegateway.com/passage/?search=John+20%3A1–18&version=NRSVUE , accesat 
24.09.2022 

2 Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea gândirii voastre, ca 
să puteţi discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită. Romani 12:2 https:// 
www.biblegateway.com/passage/?search=Romani%2012%3A2&version=NTLR , accesat 
25.09.2022 

Această carte conține semnificativ material din enciclopedii. 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination:  7 Ordination of LGBT persons. Făcut un capitol 

cu hirotonirea în fiecare denominație, pe scurt. Pus accentul pe catolică și ortodoxă. Căutat woman, 
women în text. 

https:// en.wikipedia.org/wiki/Category:Ordination_of_women_in_Christianity 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Methodism  
https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_the_Anglican_Diocese_of_Sydney 
https:// en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_Anglican_bishops 
https:// 

en.wikipedia.org/wiki/Anglican_Group_for_the_Ordination_of_Women_to_the_Historic_Ministry 
https:// 

http://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DTPW-WICAS_Gender_Justice.pdf
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+21%3A9&version=NRSVUE
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Acts+18%3A18&version=NRSVUE
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+16%3A1–4&version=NRSVUE
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Cor+16%3A19&version=ESV
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians+4%3A2
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+20%3A1
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romani%2012%3A2&version=NTLR
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en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_first_32_women_ordained_as_Church_of_England_priests 
https://  en.wikipedia.org/wiki/Biblical_womanhood  
https://  en.wikipedia.org/wiki/Christian_views_on_marriage 
https://  en.wikipedia.org/wiki/Jesus%27_interactions_with_women 
https:// en.wikipedia.org/wiki/List_of_women_in_the_Bible  
https:// en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle_and_women 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_Hebrew_Bible 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Stay-at-home_daughter 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_as_theological_figures 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_in_the_Bible 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Christianity 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Women_and_the_Church 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Nerva_Cot_Aguilera 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_and_the_Anglican_Communion 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Category:Women_Anglican_clergy 
https:// en.wikipedia.org/wiki/LGBT_clergy_in_Christianity 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_clergy_in_the_Catholic_Church 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Gay_bishops 
https:// en.wikipedia.org/wiki/Category:LGBT_and_Christianity 
 
 
the inclussive church wiki 
 
ref lgbt: e normal sa existe dorința sexuală 
ref lgbt: e normal ca dorintele sexuale să fie diverse 
ref lgbt: nu ne putem aștepta ca toți să fie la fel 
verificat legislatia romana lgbt 
ref lgbt: dumnezeu ne cheamă să îi iubim pe toți oamenii 
ref lgbt: diversitatea e o mare bogăție 
 
carte separata lgbt. 
 
poveștile de viață ale femeilor din liste.  
 
Notele de subsol de la site-urile wikipedia. 
 
Linkurile interioare de pe paginile wikipedia. 
 
https://  

www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22Ordination+of+women+in+Methodism%22+-wikipedi
a  

 
https://  en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations , descris 

pe scurt fiecare biserica în capitolul 3 
 
Bibliografia de la https:// 

download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Complete_Annotated_Bib.pdf 
 
Bibliografia de la https://  

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22Ordination+of+women+in+Methodism%22+-wikipedia
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22Ordination+of+women+in+Methodism%22+-wikipedia
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en.wikipedia.org/wiki/Ordination_of_women_in_Protestant_denominations   
 
https://  

web.archive.org/web/20141129031519/http://www.interchurch.dk/news/news/article/third-woman-b
ishop-elected-on-funen  

 
archive.org women priest 
 
Note de subsol. 
Bibliografie. 
The examples and perspective in this article may not represent a worldwide view of the 

subject. You may improve this article, discuss the issue on the talk page, or create a new article, as 
appropriate. (January 2022) (Learn how and when to remove this template message) 

În Biserica Lutherană pastorii sunt chemați în funcție de locurile disponibile. 
Dacă vrei, să pleci, ca preot, să te înscrii pe o listă ”Pentru plecare” 
Denominațiile protestante nu acceptă aceleași texte canonice. 
Studiat universuri paralele. 
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