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Agenda ya Jumatatu, Februari 25 

  

 

 

8:00 – 8:20 A.M.  

Kuabudu 

8:20 A.M. – 12:30 P.M. 

Kipindi cha asubui 1 

Mapumziko 

Kipindi cha asubui 2 

12:30 – 1:30 P.M. 

Chakula cha mchana 

1:30 – 6:30 P.M. 

Kipindi cha mchana 1 

Mapumziko 

Kipindi cha mchana  2 

Kuabudu 

6:30 P.M.  

Uamisho 
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Kamati ya mambo ya sheria na Mahakama ya Kanisa la umoja wa Methodisti 
Namba la Uamuzi 1375 

KWA: Maombi ya Kutangaza Uamuzi kutoka Baraza 

la Maaskofu kuhusu utaratibu wa Maombi ya sheria 90052 

na 90078. 

 

MUHTASARI KESI 

 

Maombi 90052 ni kinyume na katiba kwa sababu 

inakiuka juu ya haki ya Mkutano wa Mwaka wa kupiga 

kura juu ya mambo yote yanayohusiana na tabia na 

mkutano wa mahusiano ya wanachama wake wa dini chini 

ya 33 ya Katiba. Maombi la 90078 ni kinyume na kisheria 

kwa sababu kuundwa kwa Kamati ya Episcopacy Global 

inakiuka § 49 na 50 ya Katiba. 

 

TAARIFA YA UKWELI 

 

Mnamo Februari 22, 2019, Baraza ya Maaskofu [hapa 

Mwandishi wa Mahakama ya Katiba] iliomba ombi la 

kuamua sheria za kisheria 90052 na 90078, zilizochapishwa 

katika Mshauri wa Kikristo wa Kila siku kwa pp. 197 na 

211, kwa mtiririko huo. Msaidizi, Lonnie Brooks, 

Mchungaji Keith D. Boyette na Mary Daffin, kwa niaba ya 

Mchungaji Maxie Dunnam, waliwasilisha ripoti kama 

Washirika wenye Kuvutia. Thomas Starnes aliwasilisha 

kifupi amicus kwa niaba ya kundi la Machansela 

(Chancellors). 

 

MAMLAKA 

 

Baraza ya Mahakama ina mamlaka kulingana na 

2609.2 ya Kitabu cha Nidhamu ya Kanisa la Muungano wa 

Umoja wa Mataifa, mwaka wa 2016. Muombaji 

amesimama kuomba ombi hili la Uamuzi wa Kuahidi chini 

ya utoaji huo 

 

UCHAMBUZI NA BUSARA 

 

1. Katiba ya Maombi 90052 
Maombi la Kisheria 90052 linalenga marekebisho ¶¶ 

362 na 2702 kwa kuongeza lugha ambayo inachinda 

maendeleo mzima wa kukabiliana na usimamizi "ikiwa 

malalamiko yanasema mhojiwa ni kinyume na utoaji 

wowote wa 2702.1 (b)" na inajenga "kamati maalum ya 

uchunguzi waliochaguliwa kwa kila Mkutano Mkuu katika 

kikao chake cha kawaida "kushughulikia malalamiko ya 

mahakama. Chini ya pendekezo hili, kila Chuo cha 

Maaskofu utachagua wachungaji wanne ambao sio 

maaskofu na wanachama wanne wanaodai. "Kutoka kundi 

hili la wagombea Mkutano Mkuu utachagua wachungaji 
nne kwa uunganisho kamili na wanachama watatu 

wanaojitolea kuwa wajumbe wa kamati maalum ya 

uchunguzi." [Inasisitiza kuondolewa] 

Katika JCD 1296, Baraza ya Mahakama ilitawala kuwa 

Mkutano Mkuu haukuweza kukomesha Kamati ya 

Upelelezi bila kukiuka haki ya mchungaji wa mchakato wa 

haki na wa maendeleo. Kwa umuhimu, ulikubali kuwa 

"hatua ya Mkutano Mkuu wa 2012 ili kufuta jukumu la 

kamati ya Upelelezi kwa wajumbe wa kanisa wa mkutano 

wa kila mwaka ni kinyume na katiba. "[Msisitizo 

uliongezwa]. 

Chini ya Katiba 33  
mkutano wa kila mwaka ni mwili wa msingi katika 

Kanisa na kwa hiyo watakuwa na haki ya kupiga kura ... 

juu ya mambo yote yanayohusiana na tabia na mkutano wa 

mahusiano ya wachungaji wajumbe  ... isipokuwa kuwa 

wanachama wasiweze kupiga kura juu ya masuala ya 

maagizo, tabia, maafisa ya wachungaji wa conferensa 

isipokuwa kuwa wajumbe wa bodi ya uteuliwa wa 

conferansa na kamati ya uchunguzi wanaweza kupiga kura 

juu ya masuala ya uteuzi, tabia na maafisa ya wachungaji 

wa conferenza ... [msisitizo uliongezwa] 

Wote JCD 1296 na ¶ 33 Inasema wazi wazi kwamba 

Kamati ya Upelelezi itachaguliwa na wa wajumbe juu ya 

wajumbe wa Mkutano wa Mwaka. Kwa kuondosha mwili 

huu kutoka Mkutano wa Mwaka na kuuweka chini ya 

mamlaka ya Mkutano Mkuu na Vyuo vikuu vya Maaskofu, 

ombi 90052 inakiuka haki ya kikatiba ya mkutano wa kila 

mwaka, hasa wa wachungaji na wajumbe wa Kamati ya 

Upelelezi, kupiga kura juu ya mambo yote yanayohusiana 

na tabia na mkutano wa mahusiano ya wachungaji 

wajumbe, na kwa hiyo, ni kinyume ya katiba. 

 
2. Katiba ya ombi 90078 

Kwa kurekebisha 512, ombi la 90078 inataka kuunda 

Kamati ya Kimataifa ya wa Askofu kushughulikia (1) 

maombi ya "uhamisho wa maaskofu katika mamlaka ya 

mkutano wa kati" [msisitizo katika awali] na (2) mchakato 

wa malalamiko kwa "malalamiko yoyote yaliyotolewa 

dhidi ya maaskofu ambao wanasemekana kuwa 

hawakitimiza ahadi yao chini ya 2801.7a au 

wanaoshutumiwa kuwa wamefanya makosa ya kustakiwa 

chini ya 2702.1ab. " 

Katiba, katika 49, inaruhusu uhamisho wa maaskofu 

"kutoka kwenye mamlaka moja kwenda kwenye mamlaka 

nyingine" chini ya hali maalum, ya nne ni: 

 (4) Uhamisho huo wote unahitaji idhini kwa kura 

nyingi za wanachama waliapo na kupigia kura za kamati za 

mamlaka za upasuaji wa utawala wa mamlaka 

zinazohusika. [msisitizo uliongezwa] 

Hakuna utoaji wowote wa uhamisho wa maaskofu 

kwenye mamlaka ya mkutano wa kati. Ni zaidi ya nguvu ya 
Mkutano Mkuu kujaza pengo hili. Ukosefu wa wazi wa 

mamlaka ya kikatiba, uhamisho kutoka mkutano mmoja 

katikati hadi mkutano mwingine wa kati na kutoka 

mkutano wa mamlaka kwa mkutano mkuu  



Daily Edition Vol. 2, No. 3 349 

 

imekatazwa  katiba. Kuundwa kwa Kamati ya 

maaskofu wa ulimwenguni pia kutafakari mipaka kati ya 

majukumu ya kamati za mamlaka juu ya upasuaji wa 

kifedha na wale wa mikutano ya kati. 

Kifungu cha 50 cha Katiba kinasoma katika sehemu 

husika: 

Mkutano wa mamlaka utachagua kamati iliyosimama 

juu ya maaskofu ya kidini kuwa na mchungaji mmoja na 

mjumbe mmoja kutoka kila mkutano wa kila mwaka, kwa 

uteuzi wa ujumbe wa mkutano wa kila mwaka. Kamati 

itashughulikia kazi ya maaskofu, kupitisha tabia zao na 

utawala rasmi, na kutoa ripoti kwa mkutano wa mamlaka 

matokeo yake kwa hatua kama mkutano unaoweza 

kuonekana kuwa sahihi katika hati yake ya kikatiba ya 

uwezo. [msisitizo uliongezwa] 

Mkutano Mkuu ulianzisha sheria inayowezesha katika 

413, ambayo inasema mchakato wa kushughulikia 

malalamiko dhidi ya maaskofu. Aya ya 50 na 413 

inasisitiza kuwa mchakato wa malalamiko 

unashughulikiwa na mkutano wa mamlaka na Kamati ya 

Mamlaka ya Ufunuo wa Maaskofu. Kwa kuondokana na 

mchakato huu kutoka kwa mkutano wa mamlaka na Kamati 

ya Mamlaka ya Maaskofu na kuiweka chini ya Kamati ya 

kimataifa ya maaskofu, Ombi 90078 moja kwa moja 

inakiuka ¶ 50  ni kinyume ya katiba. 

 

AMRI 

 
Ombi 90052 ni kinyume ya katiba kwa sababu 

inakiuka juu ya haki ya Mkutano wa Mwaka wa kupiga 

kura juu ya mambo yote yanayohusiana na tabia na 

mkutano wa mahusiano ya wachungaji wanachama  chini 

ya 33 ya Katiba. Ombi la 90078 ni kinyume na kisheria 

kwa sababu kuundwa kwa Kamati ya maaskofu wa mataifa 

inakiuka § 49 na 50 ya Katiba. 

Februari 23, 2019 

Ruben Reyes hakuwapo. 

Warren Plowden, mjumbe wa kwanza mbadala, 

alishiriki katika uamuzi huu. 

 

 

 

Onyesha Wanachama wa japo la utafiti wa 

usajili 

George Anding   

Evelynn S. Caterson 

Kay Gaffney Crowe 

John A. Kauerauf 

Pamela Liston 

Rich Marsh 

Tom Stanton 

 

Maafisa ya kamati ya sheria 

Chair: Joseph Harris, Oklahoma 

Vice Chair: Betty Kazadi Musau 

Secretary: Carlene Fogle-Miller, Florida 
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Matokeo ya Kipaumbele 

Jina 

Nambari ya 

ombi 

Ukurusa 

wa ADCA 

Nambari 

ya juu 

Percent 

ya juu 

Mapendekezo ya Wespath-Madeni ya pensheni 

na marekebisho ya CRSP Par. 1504 90016-90017 168-169 518 63.56% 

Mpango wa Traditionel (Except 90041, 90048) 

90032-90040, 

90042-90047 

182-186, 

190-194 459 55.57% 

Kufutwa - Taylor - NEW Par. 2553 90066 205 412 50.06% 

Kufutwa- Boyette - NEW Par. 2549 90059 201 406 49.51% 

Mpango wa kanisa moja (Except 90015) 90001-90014 164-168 403 48.67% 

Kufutwa- Ottjes - NEW Par. 2548 90058 201 395 48.41% 

Endelea kifungu cha 161.G 90062 202 214 26.13% 

Mpango Rahisi 90068-90075 207-210 153 18.68% 

Njia ya jadi ya mbele wa kuimarisha  90052 197 148 18.03% 

Kuondoka kua Neema kama Njia ya Kuendelea 

Mblele 90051 197 133 16.24% 

Uwekezaji 90082 223 107 12.94% 

Jinsia ya binadamu 90083 223 104 12.73% 

Uwekwzaji 90087 231 104 12.70% 

Mpango wa mkutano wa maunganisho (bila 

90018) 90019-90031 170-182 102 12.44% 

Kifungu cha Imani katika kanisa 90056 200 99 12.03% 

Ndoa 90067 206 87 10.64% 

Makosa ile inaweza kustakiwa 90088 231 87 10.57% 

Ufafanuzi wa Jinsia 90057 200 70 8.54% 

Ufafanuzi wa Uaminifu katika ndoa kwa 

Wadioni 90077 210 69 8.42% 

Njia ya ukamiklifu kuenda mbele 90090-90092 233 67 8.18% 

Badilisha kifungu 161.G 90055 199 64 7.79% 

Mpango Moja Mpya wa Uagizo 90084 223 61 7.42% 

Mazoezi ya ngono 90089 232 45 5.47% 
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Kamati ya mambo ya sheria na Mahakama ya Kanisa la umoja wa Methodisti 

Namba la Uamuzi 1370 

 
KWA: Ombi ya Uamuzi kutangazwa kutoka Kamati ya 

Kudumu ya Mambo ya Mkutano ya kati (Conference 

centrale) juu ya kikatiba, maana, matumizi na athari ya 

408.1 (b) kuhusiana na 30, 542.2, 543.17, na 2201.2 ya 

Kitabu cha nidhamu 2016 

 

MUHTASARI KESI 

Jukumu na kazi ya Kamati ya Kudumu katika Mambo 

ya Mkutano wa Kati chini 

2201.2 ni kuchunguza maombi yote ya kisheria na 

maazimio yanayohusiana na mikutano ya kati na 

kuwapendekeza kwa moja kwa moja kwenye Mkutano 

Mkuu wa kutekelezwa. Kazi ya Mkutano Mkuu katika 

Kalenda ya Kupitishwa kifungu 218 bila ripoti kutoka kwa 

muombaji ilikuwa tupu na tupu. Hatuna kufikia swali la 

katiba ya 408.1 (b) kama ilivyopitishwa na Mkutano Mkuu 

wa 2016. 

 

TAARIFA YA UKWELI 

Mnamo Julai 28, 2017, Kamati ya Kudumu ya Mambo 

ya Mkutano wa Kati ("muombaji") iliwasilisha Maombi ya 

Kutangaza Kuahidi juu ya maswali yafuatayo: 

1. Ni! 408.1b ya Kitabu cha nidhamu wa Methodist 

United 2016 katika mgongano na 30, ¶ 542.2, 543.17 na 

¶2201.2, hivyo kufanya 408.1b kinyume cha katiba? Zaidi 

ya hayo, 

2. Ni nini ufahamu wa jukumu na kazi ya Kamati ya 

Kudumu ya Masuala ya Mkutano wa Kati kuhusiana na 

mapitio na mapendekezo ya sheria kuhusiana na 

Makumbusho ya Kati? 

Kwa kuwa imepoteza tarehe ya mwisho ya kuingizwa 

katika Docket ya Oktoba 2017, hii ombi ilipelekwa kwanza 

hadi mkutano wa Oktoba 2018 kutokana na kufuta mkutano 

wa Aprili 2018 na kisha Mkutano maalum wa Februari 

2019 wa kamati ya mambo ya sheria. 

 

MAMLAKA 

Kamati ya mambo ya sheria ina mamlaka kulingana na 

2610.1 ya Kitabu cha nidhamu ya Kanisa la kimethodisti, 

2016 [baada ya hapo ya nidhamu] Kama "kikundi chochote 

wowote ulioanzishwa au unaidhinishwa na Mkutano 

Mkuu," muombaji  amesimama kuomba ombi "juu ya 

masuala yanayohusu au kuathiri kazi ya kikundi iki "chini 

ya 2610.2 (c). 
 

Uchambuzi na busara 

1. Jukumu na kazi ya Kamati ya Kudumu ya 
Mambo ya Mkutano wa Kati 

Mkutano Mkuu ulifafanua shirika, jukumu, na kazi ya 

Kamati ya Kudumu ya Mambo ya Mkutano wa Kati [baada 

ya hapo muombaji] katika 2201.1-5. Ilimfanya muombaji 

"atumike kama kundi wa kuratibu kujifunza muundo na 

usimamizi wa Kanisa la kimethodisti katika kazi yake nje 

ya America na maeneo yake na uhusiano wake na kundi 

ingine ya kanisa" ¶ 2201.1. 

Inastahili hapa ni § 2, ambayo inasoma kwa sehemu: 

Kamati ya kudumu itakutana angalau mara mbili ndani 

ya quadrennium ili kuchunguza, kuzingatia, na kuendeleza 

maazimio na maombi yanayohusiana na mikutano ya kati. . 

. . Itashughulikia na kuandaa mapendekezo hayo kama 

inavyoonekana kuwa muhimu kwa kuwasilisha moja kwa 

moja kwenye Mkutano Mkuu. Kamati itawasilisha ripoti na 

mapendekezo yake kwa mujibu wa taratibu zinazosimamia 

mashirika ya jumla ya kuwasilisha maombi na maazimio.  
Maazimio na maombi yote yanayohusiana na mikutano mikuu 
iliyotolewa na Mkutano Mkuu itapelekwa kwa kamati ya 
kuzingatia, na kamati itasema mapendekezo yake moja kwa 
moja kwenye Mkutano Mkuu. 
2201.2. (msisitizo uliongezwa) 

Mkutano Mkuu ulikusudia kuwa vipande vyote vya 

sheria vinavyohusiana na mikutano ya kati vinatumiwa, 

kupitiwa na kuripotiwa na muombaji moja kwa moja kwa 

Mkutano Mkuu kwa ajili ya kuzingatia na kufanya kazi. 

Chini ya 2201.2, Muombaji ni msimamizi wa mchakato wa 

kisheria hadi masuala ya mkutano wa kati. Kwa maneno 

mengine, kuingizwa na Mkutano Mkuu, ombi au azimio 

lazima kwanza kwenda kupitia mchakato wa kupiga kura 

kwa waombaji. Haitoshi kwamba Mkutano Mkuu wa 2016 

uliidhinisha Pendekezo No. 60974-MH-408-1b kama 

kalenda ya 218 bila ya kuzingatia au pembejeo kwa 

muombaji. Kwa hiyo, mapitio na mapendekezo ya 

muaombaji wa Mbunge, Mkutano Mkuu haukuweza 

kutekeleza 408.1 (b) bila kuvunja sheria yake katika 

2201.2. Kupitishwa kwa Kalenda ya Item 218 ilikuwa tupu 

na tupu. 408.1 (b) ya nidhamu, 2012 imefufuliwa. 
2. Katiba ya 408.1 (b) 

Baada ya kuzingatia kwamba hatua ya Mkutano Mkuu 

katika kupitisha kalenda ya kifungu 218 haikuwa na maana, 

hakuna haja ya kamati ya mambo ya sheria kuchunguza 

ndiyo ama hapana 408.1 (b) kinyume ya katiba.1 
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Amri 

Jukumu na kazi ya Kamati ya Kudumu ya Mambo ya 
Mkutano wa Kati chini ya 2201.2 ni kuchunguza maombi yote 
ya kisheria na maazimio yanayohusiana na mikutano ya kati 
na kuwapendekeza moja kwa moja kwenye Mkutano Mkuu 
wa kutekelezwa. Kazi ya Mkutano Mkuu katika Kalenda ya 
Kupitishwa kifungu 218 bila ripoti kutoka kwa muombaji 
ilikuwa tupu na tupu. Hatuna kufikia swali la katiba ya 408.1 
(b) kama ilivyopitishwa na Mkutano Mkuu wa 2016. 

Februari 21, 2019 
Beth Capen alishiriki katika majadiliano. 
Kent Fulton, wa pili kuweka nafasi, alikuwa ameketi na 

kupiga kura wakati uamuzi ulipitishwa. 
Ruben Reyes hakuwapo. 

Warren Plowden, mjumbe wa kwanza  alishiriki katika 

uamuzi huu 

 
1 Tunaongozwa na kuepuka kwetu katika kufanya 

swali la kikatiba na lugha iliyopendekezwa na Jaji Louis B. 

Brandeis katika maoni yake yenye maoni katika 

Ashwander v. Tennessee Valley Authority, 297 U.S. 288 

(1936): 

Kuzingatia uhalali, pamoja na mazoezi ya muda mrefu, 

hutaka tuepukie kupitisha katiba ya kitendo cha Congress 

isipokuwa tukiwajibika kufanya hivyo kwa utendaji mzuri 

wa kazi yetu ya mahakama, wakati swali ilipo ulizwa na 

watu ambao nia yao inawapa ruhusa ku uliza. Blair v. 

United States, 250 U.S. 273, 279, 39 S. Ct. 468, 470. 

 [...] 

Mahakama haitapitisha swali la kikatiba ingawa ni 

vizuri iliyotolewa na rekodi, ikiwa kuna pia kuna sehemu 

nyingine ambayo mambo hiyo inaweza kuachwa. Sheria hii 

imepata programu nyingi. Hivyo, ikiwa mambo inaweza 

kuhukumiwa kwa sababu mbili, moja inayohusisha swali la 

katiba, nyingine ni suala la ujenzi wa kisheria au sheria ya 

jumla, Mahakama itaamua tu ya mwisho. Siler v. Louisville 

& Nashville R. Co, U.S. 213 175, 191, 29 S. S. 451; Light 

v. United States, 220 U.S. 523, 538, 31 S. S. 485 

 
 

 






	Blank Page
	Blank Page

