
Taarifa kutoka Mkutano wa Primates 

Kanisa la Canterbury, England, 2-6 Oktoba 2017 

'Kanisa la Mungu kwa Dunia ya Mungu'. 

 

Mkutano wa Watumishi wa Anglican, Askofu Mkuu wa Mikoa ya Anglican, ilifanyika huko 
Canterbury kati ya Jumatatu 2 Oktoba na Ijumaa 6 Oktoba kwa mwaliko wa Mchungaji wengi 
na Mheshimiwa Justin Welby, Askofu Mkuu wa Canterbury. 

Tunathibitisha kwamba tunaamini wakati wetu pamoja kuwa karama kutoka kwa Mungu, 
ambayo sisi tulipata ishara nyingi za uwepo wa Mungu kati yetu. Hisia ya madhumuni ya 
kawaida yaliyoinuliwa na upendo wa Mungu ndani ya Kristo na yaliyotolewa kupitia ushirika 
wa pamoja ilikuwa kubwa.  

Majeshi kutoka Mikoa 33 walihudhuria mkutano huo. Primates tatu hazikuwepo kwa sababu 
ya mchanganyiko wa hali binafsi na matatizo ndani ya majimbo yao. Vyama kutoka Nigeria, 
Rwanda na Uganda walikataa kuhudhuria wakielezea kile walichoamini kuwa ukosefu wa 
utaratibu mzuri ndani ya Komunisheni. Tulihuzunika kwa kutokuwepo kwao na tulionyesha 
matumaini yetu na sala kwamba wote wataungana na sisi katika mikutano ya baadaye. 

Sisi kukaribishwa Primates kumi na sita mpya kuhudhuria kwa mara ya kwanza, ikiwa ni 
pamoja na Primate kutoka Mkoa mpya wa Sudan. Walipokea mkutano juu ya jukumu la 
mkutano, ndani ya Vyombo vya Ushirika, siku moja kabla ya mkutano mkuu. 

Asubuhi ya kwanza ilitumiwa katika sala. Agenda iliyokubaliana ilizingatia Makala tano ya 
Ujumbe wa Ushirika, hasa changamoto ya kugawana upendo, huruma na upatanisho wa Yesu 
na wale walio na mahitaji duniani kote. Hii ilifuatia kuzingatia mwanzo wa masuala ya ndani ya 
Mkutano wa Kikomunisti.          

Mambo ya Ndani ya Ushirika.  

Tulikubali maendeleo yaliyofanyika kwenye Mkutano wa 2020 wa Lambeth (# LC2020) na 
kuhamasisha Wilaya zote kutafuta njia za kuchangia gharama ya Maaskofu na waadilifu 
wanaohudhuria. 

Ilikubaliwa kuwa Askofu Mkuu wa Canterbury kualikwa mikutano ya kikanda ya Primate na 
wengine wakati wa 2018 na 2019 ili maono ya Mkutano wa Lambeth wa 2020 inaweza 
kugawanywa. Askofu Mkuu wa Canterbury atazingatia kama Mkutano Mkuu wa Primates 
utafanyika kabla ya Mkutano wa Lambeth.     

Tulikubali maendeleo katika kutekeleza maazimio yaliyokubaliana na Baraza la Ushauri wa 
Anglican huko Lusaka mwaka 2016; hasa jukumu la Wilaya zote ili kuhakikisha hatua kamili za 
ulinzi kulinda watoto na watu wazima walio na mazingira magumu. Uumbaji wa Tume ya 
Kanisa ya Kanisa la Anglican ilikaribishwa na kuidhinishwa. 

Katika mkutano wetu wa mwisho mnamo Januari 2016 tulifanya uamuzi wazi wa kutembea 
pamoja wakati tukikubali umbali uliopo katika mahusiano yetu kutokana na tofauti kubwa 
katika ufahamu juu ya ndoa sawa ya ngono. Tulikubali njia hii, ambayo tutaendelea na kujitolea 
upya. 



Kundi la Kazi la Askofu Mkuu, iliyoanzishwa mwaka 2016, lilikuwa ripoti ya muda mfupi juu ya 
kazi yake. Ilikubaliwa kwa ukarimu, hasa mapendekezo yaliyo karibu na maendeleo ya lituru ya 
kawaida, kanuni na mazoezi ya safari na msimu wa sala ya toba na maridhiano.        

Kundi la Kazi la Askofu Mkuu, iliyoanzishwa mwaka 2016, lilikuwa ripoti ya muda mfupi juu ya 
kazi yake. Ilikubaliwa kwa ukarimu, hasa mapendekezo yaliyo karibu na maendeleo ya lituru ya 
kawaida, kanuni na mazoezi ya safari na msimu wa sala ya toba na maridhiano.      

Tulisikiliza kwa makini Primus ya Kanisa la Episcopal ya Scottish (SEC) na kwa kusikitishwa 
kukubalika kwamba matokeo ya uhusiano wetu walikubaliana mwezi wa Januari 2016 pia 
yanahusu SEC baada ya uamuzi wake juu ya ndoa sawa ya ngono. Hii ina maana kwamba kwa 
miaka mitatu, wanachama wa SEC hawatawakilisha tena Komunisheni juu ya miili ya kidini na 
ya kikundi; haipashwi kuteuliwa au kuchaguliwa kwa kamati za wamesimama na kwamba, 
wakati wa kushiriki katika miili ya ndani ya Ushirika wa Anglikani, hawatashiriki katika 
maamuzi juu ya masuala yoyote ya mafundisho au uwazi.     

Askofu Mkuu wa Canterbury atachukua hatua ndani ya mamlaka yake kutekeleza mkataba 
huu. Tulikubali umuhimu wa Wilaya zote zinazochangia gharama za uendeshaji za kuunga 
mkono ushirika, lakini kwa mujibu wa uwezo wa Mkoa na uwezekano wa kuchangia.        

Ilihakikishiwa kuwa Kanisa la Anglican la Amerika ya Kaskazini si Mkoa wa Kikanisa la 
Anglican. Tuligundua kwamba wale walio katika ACNA wanapaswa kutibiwa kwa upendo kama 
Wakristo wenzake.    

Tulijadili matatizo yaliyotokana na mipaka ya mipaka, kukubali kuwa kanuni zilielezwa wazi 
kutoka Baraza la Nicaea kuendelea na katika Mkutano wa Lambeth wa 1998. Tuligundua 
kwamba kulikuwa na fursa za mipango ya pamoja na ushirikiano wa utume kwa manufaa ya 
Injili ambapo haya yamekubaliwa kati ya Mikoa. Hata hivyo, idhini ilikuwa muhimu kwa 
ushirikiano wowote wa mkoa na ilikuwa muhimu kwamba ustahili na upendo unapashwa 
kupanuliwa kwa Majimbo wakati wote.     

Majaribio ya kukabiliana na uvunjaji wa idhini na ustahili inapashwa kufanywa katika Mikutano 
ya Wilaya ya Primates na tu inajulikana kwa Katibu Mkuu na Askofu Mkuu wa Canterbury 
kama mapumziko ya mwisho. Tuligundua kuwa shughuli zinazoendelea na za makusudi zisizo 
za upatanisho huvunja uaminifu na hupunguza ushirika wetu.     

Tuligundua kuwa kuna haja ya msimu wa toba na upyaji ikiwa ni pamoja na ambapo hatua 
zinaweza kutokea bila ruhusa ya awali ya kutafuta.      

Tulithibitisha ahadi zilizotengenezwa mwaka 2016 kuhusiana na jumuiya ya LGBTI, hasa 
huzuni ya Komununi kwa kushindwa hapo awali kuunga mkono watu wa LGBTI na hukumu 
yake ya unyanyasaji na unyanyasaji wa kijinsia.   

Tulipokea habari kwamba Kanisa la Uingereza limeanza kujifunza sana juu ya ngono za 
kibinadamu katika kitamaduni, kisayansi, maandiko na kitheolojia na kutarajia kuzingatia 
matokeo ya kazi hii katika mkutano ujao.      

Masuala ya Nje.   

Kwa mkutano mingi tulizingatia masuala ya nje ikiwa ni pamoja na uinjilisti na ufundi, 
upatanisho na kujenga amani, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa chakula, wakimbizi, 
usafirishaji wa binadamu na uhuru wa dini. Siku ya mwisho, Tume ya Kiukreni ya Imani 
ilianzishwa.       



Dunia haijawahi kuhisi haja ya Mwokozi zaidi kwa hiari. Tumegawana hadithi za maumivu na 
kupoteza, ya majanga ya asili na dhiki, ya vurugu na tishio. Hata hivyo katika ulimwengu huu 
tuna furaha, ujasiri na matumaini kwa sababu ya mwanga wa Mwokozi wa wote, Yesu Kristo. 
Mungu amemimina upendo wake juu ya Kanisa lake lote kwa Roho Mtakatifu. Kanisa linaishi 
kutangaza injili hii kwa neno na matendo. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajiweka upya ili 
kuwaongoza wale tunaowahudumia katika tangazo la furaha la injili ya Yesu Kristo.     

Tunaahidi kuomba kwa kuwapa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili tuhubiri kwa ufanisi kwa habari 
njema. Kwa mwisho huu kati ya Siku ya Kuinuka na Pentekosti mwaka wa 2018 tunawaita wale 
wote wanaoweza, kujiunga na sisi katika kuomba 'Ufalme Wako Uje' - kwamba Roho Mtakatifu 
anaweza kuwa na uwezo wa kutangaza Injili ili wengi waweze kuamini.    

Tuligundua kwamba angalau nusu ya Wilaya za Komununi ilikuwa na maeneo yenye masuala 
ya usalama wa chakula. Wakati mataifa yanayoendelea yalipata mateso zaidi, kulikuwa na 
mifuko ya usalama wa chakula mahali pengine, kwa mfano, kutegemea mabenki ya chakula kwa 
wengi katika visiwa vya Uingereza. 

Kama ilivyo katika mikutano ya awali, tulikuwa na wasiwasi sana kusikia akaunti za athari 
kubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na tishio la kupanda kwa bahari kwenye 
visiwa vingi na nchi za chini za uongo. Tulielewa umuhimu wa kutoa uongozi wa maadili kwa 
sababu athari za mabadiliko ya hali ya hewa hazigawa sawa. Ukame na mafuriko huathiri 
masikini zaidi ya masikini, na rasilimali angalau za kujenga nyumba, kuimarisha shamba au 
kutafuta matibabu kwa magonjwa yanayojaa mafuriko. Tulijitolea wenyewe kutetea uongozi 
bora wa uumbaji wa Mungu.    

Tuliposikia ushuhuda wenye nguvu wa ushirika wa kanisa katika upatanisho katika maeneo 
kadhaa, hasa kwa wale waliopasuka na ubaguzi wa rangi, utakaso wa kikabila, na vita vya 
wenyewe kwa wenyewe, historia na inayoendelea: katika maeneo kama Sudan Kusini, Burundi 
na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuliahidi ushirikiano kwa kila mmoja katika huduma hii 
ya dhabihu na yenye gharama kubwa.    

Tunajihusisha na kupatanisha katika hali ya vita vya vurugu; kuwahudumia waathirika wa vita, 
ikiwa ni pamoja na wakimbizi; kushikilia haki za asili; kusaidia waathirika wa unyanyasaji wa 
kijinsia na wa ndani; na kudumisha uwepo mwaminifu katika hali ya mateso na ugaidi mkali.    

Tulizungumzia jukumu la upatanisho katika kila ngazi, kutoka kwa mahusiano ya kibinafsi, kwa  
jamii na kwa viumbe vyote, ikiwa ni pamoja na huduma ya mazingira. Upatanisho ni moyoni 
mwa injili - ni kwa sababu tunaunganishwa na Mungu katika Kristo kwamba wote wanapewa 
ujumbe na huduma ya upatanisho.    

Tuligundua jukumu muhimu la wanandoa wote katika kusaidia maaskofu na Askofu Mkuu, na 
hasa umuhimu wa wanawake waliowekwa katika majukumu ya mstari wa mbele kwa sababu ya 
ofisi zilizowekwa na waume zao. Tulifurahia uongozi na mpango wa Bibi Caroline Welby na 
wengine kusaidia wanawake katika hali kama hiyo.       

Tuliposikia kuhusu shida ya watu wa kiasili, kutokana na sera za serikali za kufanyiwa 
kulazimishwa kuhusishwa na upanuzi wa kikoloni. Tume ya Kweli na Upatanisho ambayo 
ilielezea historia hii nchini Kanada iliweka ripoti yake na inaita hatua juu ya Azimio la Umoja wa 
Mataifa la Haki za Watu wa Kijiji. Tulihakikishia ahadi yetu ya kuhimiza serikali zote kuunga 
mkono Azimio la Umoja wa Mataifa.     



Tuligundua wito wa Mungu kwa haki na utukufu kwa wanadamu wote na kukulia kwa wasiwasi 
mkubwa juu ya shida mbaya ya mamilioni ya watu wanaokaribia njaa. Tunajiunga mkono 
vitendo vinavyomaliza njaa, kukuza kilimo endelevu na kushughulikia sababu za msingi za 
uhaba wa chakula.    

Tulihuzunika kwa wakimbizi milioni 65 na watu waliokuwa wakiondoka makazi yao kwa nguvu 
kwa kupigwa na migogoro, mateso na unyanyasaji; karibu milioni 20 walihamishwa na majanga 
ya asili; na mamilioni ya wahamiaji walio katika mazingira magumu. Tumejitoa kujibu na 
wengine ili kuhakikisha ulinzi, kufikia mahitaji ya haraka, na kushughulikia sababu za msingi.    

Tuliposikia juu ya mateso ya waathirika milioni 40 ya utumwa wa kisasa na biashara ya 
binadamu - uhalifu dhidi ya ubinadamu ambao hufaidika kutokana na unyanyasaji na 
unyanyasaji wa watu walioathirika. Tumejiweka ili kushughulikia suala hili katika nchi zetu na 
duniani kote.     

Tulizungumzia uhuru wa dini na imani na kusikia juu ya changamoto fulani zinazokabiliwa na 
majimbo mengine. Tulikubali haja ya kuhakikisha kuwa masharti yanayohusiana na uhuru wa 
dini yanajumuishwa na kuzingatiwa katika vifungu vya taifa, kufanya kazi na washirika wa 
kiumini na washirika, ikiwa inafaa.    

Tuliposikia maswala yanayotokana na kuishi pamoja na yale ya imani nyingine; ukweli wa 
maumivu ya kila siku katika Wilaya nyingi. Tunaahidi kutafuta njia za kuendeleza ufahamu bora 
juu ya njia ya kuwepo kwa ushirikiano wa amani. Sisi ni msisimko katika matarajio ya Tume ya 
Anglikani ya Imani ya Kazi inayofanya kazi katika eneo hili.     

Tuliwashukuru sana wafanyakazi wa Ofisi ya Ushirika wa Anglikani, na hasa Katibu Mkuu, kwa 
wafanyakazi wa Lambeth Palace na katika church House, Westminster. Tunashukuru sana kwa 
kuwakaribisha kwa joto,  wa ukarimu na wema uliotolewa na Mwalimu wa Canterbury na wote 
katika Kanisa la Kanisa: mchango wao ulikuwa muhimu sana katika kuweka hali ya mkutano 
kwa sala na kusikiliza kwa pamoja. Pia tunashukuru Jumuiya ya St Anselm kwa maombi yao,  na 
msaada.       

 

Sisi kuondoka utajiri na ushirika tunayoshiriki na kuimarishwa na shahidi mwaminifu wa 
Wakanisa kila mahali. Tunathamini sana sala za watu wengi duniani kote juu ya wakati wetu 
pamoja. 

Canterbury 

6 Oktoba 2017      

 


