
Muhtasari wa mipango mikubwa kabla ya mkutano maalum wa 2019 
kutoka kwa mtazamo wa Mikutano ya Kati (Central Conferences)  

 
Mipango kabla ya Mkutano 

Mkuu (conferanza 2019) 
Mpango mmoja wa Kanisa 

“One Church Plan” 
Mpango wa Mkutano wa 

Kuunganishwa 
“Connectional Conference Plan” 

"Ilibadilishwa" Mpango wa jadi 
“Modified” Traditional Plan 

Chati hii ni muhtasari wa 
mapendekezo kutoka kwa 
Tume ilio wekwa pamoja na 
confaranza kusauri kanisa 
kuhusu mwerekeo mpya. 
Ripoti hii itasomwa kwa 
Confarenza maalum ya mwaka 
wa 2019 na kuzingatia hasa 
jinsi mpango mmoja 
unavyoathiri mikutano kuu 
Kwa habari zaidi soma ripoti 
nzima ya Tume ambayo 
inaweza kufikiwa katika  
 
http://www.umc.org/topics/general-
conference-2019-special-session.  

Muhtasari: 
* Inathibitisha mahusiano ya ngono tu 
ndani ya agano la ndoa ya pekee kati 
ya watu wawili wazima (kwa hiyo 
inaruhusu ndoa ya jinsia moja) 
* Kusema hatuna nia moja kuhusu 
jinsia ya kibinadamu na kwaruhusu 
watu katika kanisa kutafusiri na 
kuamua masuala ya jinsia kwa njia 
tofauti. 
* Inaruhusu wachungaji kubariki ndoa 
ya mume na mume, na ya mke na mke 
popote pale Katiba ya serikali 
inaruhusu ndoa kama hizo 
* Ondoa kutoka kitabu cha nidhamu 
lugha inayo zuiria kutakazwa kwa 
mashoga ambao wamejitaburiza, 
kukubari  kuunganiza katika doa ya 
watu wa jinsia moja katika Mali ya 
UMC. 
* Haihitaji makanisa au mikutano  
kukubali mazoea haya,  yako na lugha 
ya kulinda dhamiri za wachungaji na 
makutaniko 

Muhtasari: 
* Badala  ya mikutano tano ya 
utawala  U.S.( Juridictional 
Conferences US), kuwe na mamlaka 
ya utawala na mikutano tatu ya 
mungano ( Connectional 
conferences) kulingana na vile 
makanisa yatakayosisana kuhusu 
ufafanuzi wa masuala yanayohusiana 
na kuwagiza makasisi na ndoa -
Maendeleo, Umoja na Mila 
*Confaranza  zote tatu watatumia 
Kitabu cha Ushauri kwa ujumla 
(Vifungu vya Dini, Kanuni za Mkuu, 
Ukiri ya Imani) na wana  uwezo wa 
kutoa sehemu nyingine sinaofaa  
mazingira yao ya huduma 
* Utoa nafasi kwa mazoea na imani 
tofauti na mikutano tofauti ya 
uhusiano 
* Mikutano ya kati inaweza 
kuchagua kujiunga  pamoja 
nakufanya  “Connectional 
Conference.” Ama kujiunga na ile ya 
U.S.  
* Inahitaji marekebisho kadhaa ya 
Katiba 
 
 
 

Muhtasari: 
* Inaweka msimamo wa sasa 
wa kanisa juu ya mazoezi ya 
ushoga, huongeza uwajibikaji, 
na hutoa njia ya neema ya 
kuondoka kwa makusanyiko ya 
kila mwaka (Annual 
Conferences), makanisa ya 
mtaa (Local churches), na 
wachungaji ambao hawawezi 
kufuata mahitaji ya Kitabu cha 
nidhamu katika kanisa jipya la 
Methodist la kujitegemea 
* Mpango huu utabadilishwa 
kutekeleza Uamuzi wa Baraza 
la Mahakama (Judicial council 
Decision)1366 
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 Mpango mmoja wa Kanisa 
“One Church Plan” 

Mpango wa Mkutano wa Kuunganishwa 
“Connectional Conference Plan” 

"Ilibadilishwa" Mpango wa jadi 
“Modified” Traditional Plan 

Mikutano ya Kati *Wanahitaji kufanya taarifa yao wenyewe 
juu ya uteuzi wa watu wanaohusika na 
LGBTQ na utendaji wa ndoa ya jinsia moja 
au lao watasimamiwa na taarifa za kanisa 
* Ufafanuzi wa ndoa kuruhusu ndoa ya 
jinsia moja haiwezi kubadilishwa na 
mikutano mikuu 
* Ingawa wanaweza kupitisha maneno 
yao wenyewe, mikutano mikuu itakuwa 
sehemu ya kanisa ambalo linafanya 
maaskofu wa LGBTQ ambao ni maaskofu 
wa kanisa lote, wakifanya wachungaji wa 
LGBTQ ambao wameagizwa kutumikia 
popote kanisani, na mikutano ya ndoa za 
jinsia moja hufanyika katika sehemu 
fulani za kanisa 
* Itatumiwa na bodi na vyombo vya jumla 
ambavyo vinasaidia sana kwa sababu za 
LGBTQ 
* Mambo ya fedha inabaki kama ilivyo 
sasa 

* Je, itakuwa mkutano wake wa 
kuunganisha au  
Wanawezakuchagua kujiunga na 
mojawapo ya mikutano tatu ya U.S 
* Je, itakuwa sehemu ya kanisa ambalo 
linafanya(itakubali) maaskofu wa 
LGBTQ ambao ni sehemu ya 
Halmashauri nzima ya Kanisa la 
Maaskofu, lakini mamlaka yao ni kidogo 
kwenye mkutano wa uhusiano ambao 
wanatumikia 
* Je, itakuwa sehemu ya kanisa kuwa na 
wachungaji wa LGBTQ na ambapo 
sherehe za ndoa za jinsia zinafanyika 
katika sehemu fulani za kanisa 
* Mambo ya fedha inabaki kama ilivyo 
sasa 

* Hakuna mabadiliko isipokuwa 
wale wanaofanya kinyume na 
nidhamu ya kanisa 
watahukumiwa na 
kuhamasishwa kuondoka kutoka 
UMC ili kuunda kanisa la 
Methodist la kujitegemea 
* Mambo ya fedha inabaki kama 
ilivyo sasa 

 
 
 


