
UMCNEXT AJIBU 

"Mkazo wa Wesley juu ya maisha ya Kikristo - imani na upendo uliowekwa - imekuwa alama ya 
mila hiyo ambayo sasa imejumuishwa katika Kanisa la United Methodist." (Kitabu cha 
Nidhamu, aya ya 101) 

Kanisa letu la Umoja wa Methodisti limefungwa pamoja na theolojia ya vitendo - na kujitolea 
kutekeleza upendo wetu kwa Mungu na jirani. Katikati ya janga la ulimwengu, umuhimu wa 
ahadi hii ni wazi kama wakati wowote: uhusiano wetu kwa mtu mwingine ni muhimu. Inafanya 
tofauti katika ulimwengu uliojaa hitaji kubwa la kibinadamu ambalo Kristo anatuita kutumikia 
na habari njema ya upendo wa Mungu na vitendo vya huruma vinavyoonekana. Tunasherehekea 
utofauti wa utajiri ndani ya unganisho letu kama ishara kwamba upendo wa Mungu na jirani 
hupita vizuizi vyetu vyote vya kibinadamu ambavyo hutenganisha, kufukuza, na kudhalilisha 
watoto wa Mungu. 

Uamuzi huo, uliotangazwa wiki iliyopita, kuahirisha Mkutano Mkuu wa 2020 hadi 2022 
unaheshimu ukubwa wa janga hilo, na unaheshimu thamani na umuhimu wa kukusanyika 
kibinafsi ili kujadili juu ya mustakabali wa dhehebu letu tajiri, tofauti. Ucheleweshaji huu 
hautazuia Kanisa, katika sehemu zake zote tofauti, kuishi kwa ahadi yetu inayoendelea ya 
kufanya wanafunzi wa Kristo kwa mabadiliko ya ulimwengu. 

Kwa kuchelewa kwa mkusanyiko wetu wa ulimwengu, wengine ndani ya Kanisa wamekuwa 
wakifanya kazi kwa bidii kuelekea kujitenga. Siku ya Jumatatu, washiriki wa WCA, Movement 
Confessing na vikundi vingine walitangaza mipango yao ya kuanzisha dhehebu jipya lililoitwa 
Kanisa la Global Methodist, wakifafanua hamu yao ya kuacha uhusiano wetu. 

Kama viongozi wa UMCIfuatayo tunakiri kwamba vikundi tofauti ndani ya Kanisa letu 
vimekuwa na maoni tofauti; tulipendekeza sheria kwa Mkutano Mkuu wa 2020 kutoa njia kwa 
vikundi vya makanisa kuunda maoni mapya ya Umethodisti. Ili kufikia mwisho huu, UMCNext 
ilishiriki katika mazungumzo karibu na Itifaki ya Upatanisho na Neema. UMCIfuatayo 
inaendelea kuunga mkono Itifaki na sheria yake inapokuja vizuri kwa Mkutano Mkuu 
uliopangwa wa 2022 na hadi iweze kuzingatiwa, tunatoa wito kwa viongozi wote wa Maaskofu 
kuendelea na azma ili kuepusha madhara zaidi. Mkutano Mkuu huu, utakaofanyika Minneapolis 
Minnesota, utawawezesha wajumbe wetu wa ulimwengu kuwa na ufikiaji sawa wa majadiliano, 
mazungumzo na upigaji kura unaohusiana na sheria hii muhimu. 

Kanisa la United Methodist litabaki kuwa kanisa la ulimwengu. Tunaona uhusiano wetu ni 
muhimu zaidi kuliko hapo awali, na tumejitolea kufanya kazi pamoja. Tumejitolea kufanya kazi 
yetu ya kawaida, kufanya wanafunzi wa Yesu Kristo kwa mabadiliko ya ulimwengu. Tumejitolea 
kufuata maono ya Ukristo ya Wesley ambayo yametiwa nanga katika maandiko na 
kufahamishwa na mila, uzoefu na sababu tunapoishi maisha ya uchaji wa kibinafsi na utakatifu 
wa kijamii. Tunaamini kwamba kwa neema ya Mungu na nguvu ya Roho Mtakatifu, tutahusika 
kwa uaminifu katika utume wa Mungu pamoja na kuelekea ukamilifu kama watu binafsi na 
kama dhehebu.


