KANUNI NA MIONGZO KWA AJILI YA MAHUSIANO YA NDANI YA
WA BATISITI
Iliyopendekezwa na Tume ya Katibu Mku wa Mahusiano Maalum
________________________________________________________________________

Dibaji Ya Ushirika Wa Wabatisiti Duniani (BWA): Umoja Na Utofauti
1. Ushirika wa wabatisiti duniani (BWA) kupanua zaidi ya kila sehemu ya dunia, ipo kama
usemi wa umoja muhimu wa wabatisiti katika Bwana Yesu Kristo.
2. Ushirika Wa Wabatisiti Duniani yaani BWA, niushirika wa wabatisiti wanao kili imani
ya Yesu Kristo na upendo wa mungu na kutiana mwoyo ili njili ya Yesu Kristo ihubiliwe
kwa msaada wa nguvu za roho mtakatifu.
3. Ushirika Wa Wabatisiti Duniani (BWA) kupanga kazi zake kuzunguka nguzo tano ya
ahadi, yaani, kujiunga pamoja katika ibada na ushirika, kulea mateso kwa ajili ya utume
na uinjilisti, kulinda uhuru wa dini na haki za binadamu, ili kukabiliana na mahitaji ya
binadamu kwa njia ya msaada, kufikiria matakwa ya theologia and maendeleo kwa ajjili
ya jammi.
4. Tangu kuanzishwa kwake, BWA ilieleweka kuwa ni familia ya 'makanisa ya kibatisiti
utaratibu na imani duniani kote. Katika miaka yake ya mwanzo, hata hivyo, uanachama
BWA ilikuwa zaidi linajumuisha makongamano na vyama vya wafanyakazi kutoka dunia
ya Magharibi.
5. Zaidi ya ukuaji wa uanachama BWA ni alama na utofauti kuongezeka kitamaduni. Hii
ni pamoja na utofauti tamaduni mbalimbali, lugha, mila, historia, utambulisho wa rangi,
njia ya kuonyesha imani ya kiteolojia, na ya binafsi na ya jumuiya.
6. BWA inataka kuishi uazamaji wake umoja katika uso wa tofauti kwamba alama ya
wanachama wake. Ni upande huu utofauti kama zawadi aliyopewa na Mungu na hivyo
muhimu kwa ufanisi ufalme wa Mungu licha challen fulani dhahiri.
7. Moja ya mali mkubwa katika dhamira BWA duniani kote kwa umoja, katika uso wa
tofauti ya matajiri wetu, ni uwezo wake wa kukuza nafasi kwa mazungumzo ya wazi kati
ya majimbo mbalimbali ambayo yanachukua uanachama wa BWA. Nafasi ya kuwa
mapenzi.
8. Hata hivyo, dhamira BWA kufungua mazungumzo na mawasiliano waaminifu katika
katikati ya utofauti wetu makubwa pia inatoa BWA na changamoto kubwa kwa umoja
labda tumeitwa kudumish. Hiyo ni changamoto huja katika namna ya ugumu wa kufikia
wazi, sahihi na kawaida-kueleweka mawasiliano kwa njia ya matumizi ya lugha, hasa
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wakati tafsiri kutoka lugha moja kwa lugha nyingi ni kushiriki. Kwamba changamoto ni
kuimarishwa wakati vizuri maana watu hawajui au kufahamu kikamilifu kibiblia, utofauti
wa kitamaduni, kihistoria au kiteolojia na hisia kwamba taarifa mitazamo imefafanuliwa
na wanachama mbalimbali wa familia wa BWA.
9. Dhamira ya kudumisha umoja ndani ya BWA, wakati kuadhimisha utofauti kuashiria
harakati, ina maana wasiwasi kuchukua hatua ya kuendeleza umoja wetu na kupunguza
nafasi kwa ajili ya kutokuelewana. Pamoja na nia, BWA inathibitisha kanuni zifuatazo
na miongozo kwa ajili ya majadiliano na mazungumzo kati ya Wabatisiti kuhudhuria
mikutano za BWA, na kushirikishana katika kazi ya BWA.
KANUNI NA MIONGOZO
1. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana 'na mbali na Kristo Yesu, hatuwezi kufanya
kitu. Kwa hiyo, kila mikutano BWA utafanyika ndani ya muktadha wa ibada, na
kutambua uwepo wa Mungu na uongozi.
2. Wakristo ni viumbe finite na wenye dhambi kuokolewa kwa neema. Kwa hiyo, hatuwezi
kudhani kwamba elimu yetu au ufahamu ni kamili na huru kutoka katika makosa. Kwa
sababu hiyo, Maoni yetu na mitazamo lazima daima inayotolewa katika roho ya
unyenyekevu na kwa ombi kwa Roho Mtakatifu kutuongoza katika akizungumza yetu na
katika kusikiliza wetu kwa wengine.
3. Binadamu wote wameumbwa kwa mfano wa Mungu. Katika Kristo, sisi ni kuwa
kufanana na Kristo na sisi kushiriki katika mwili mmoja wa Kristo. Sisi 'kuthibitisha
hadhi ya watu wote, wa kiume na kike, kwa sababu wao wameumbwa kwa mfano wa
Mungu na kuitwa kuwa watakatifu.' Aidha, kama viungo vya mwili wa Kristo, sisi ni
mali ya mtu mwingine, Hakuna jambo jinsi passionate BWA wanachama inaweza kuwa
juu ya suala au msimamo wao kueleza, mazungumzo / mazungumzo lazima daima kuwa
na umakini katika kanuni na si juu ya watu binafsi, tamaduni, mikoa, na mataifa, au miili
ya kidhehebu. Yetu mazungumzo, majadiliano na midahalo lazima kamwe degenerate
katika mashambulizi dhidi ya ubinadamu, Ubinadamu au uhalisi wa imani ya mtu ya
Kikristo na kujitolea.
4. Sisi ni wajumbe wote wa kaya moja ya imani. Sisi 'kutangaza kwamba, kwa njia ya Roho
Mtakatifu, sisi uzoefu kutegemeana na wale ambao kushiriki hii uwanafunzi ya nguvu ya
kanisa kama watu wa Mungu, Kama jumuiya ya dunia ya waumini, sisi kubaki
haujakamilika mpaka tuna nguvu walitaka kusikia, Kuelewa, na kuheshimu maoni
mbalimbali yalijitokeza na wengine, hasa wale watu kutoka tamaduni kwamba
wamekuwa wakibaguliwa kupitia nyenzo na umaskini urithi wa ukoloni na ubeberu Basi,
sisi kujitahidi kuepuka mazoea au mazungumzo kuendeleza utawala wa mtazamo mmoja
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utamaduni na kutoa uzoefu unaozidi kuongezeka au mtazamo wa kitheolojia kwa
wanachama wote wa BWA.
5. Wanachama wa BWA kusherehekea zawadi ya lugha ambayo huonyesha utofauti
matajiri wetu. Lugha ni index ya utambulisho wa mtu na kuthibitisha historia ya mtu na
utamaduni. BWA hiyo, inatambua umuhimu wa kutoa fursa zaidi ya kuwasaidia
wanachama kusikia na kuongea katika lugha yao wenyewe. Na mwisho, BWA
watajaribu kutambua na kuajiri zana mbalimbali ambazo zitachangia kufanya
mawasiliano katika lugha mbalimbali plausible na inawezekana wakati wa mikutano
yetu.
6. Tumeitwa kupendana. Kwa hii, sisi kuonyesha kwamba sisi ni wanafunzi wa
Kristo. Tunaamini kwamba umoja wa kweli na ushirika haziwezi kufikiwa mpaka
mahusiano hoja zaidi ya kukiri ya, Na heshima kwa wengine, na upande wa huduma na
wasiwasi. Kwa hiyo, wawakilishi kuhudhuria mikusanyiko ya BWA kutafuta kuendeleza
mahusiano ya kudumu na ya maana kwa njia ya mazungumzo na wasiwasi na ya
kimaombi ndani na nje ya mikutano rasmi.
7. Tunatambua kwamba Baptists ni anajulikana kwa kuwa na aina mbalimbali ya maoni na
mitazamo juu ya masuala mengi ikiwa ni pamoja na nini maana ya 'ukweli.' Hata hivyo,
Sisi upendo na kukubali mtu mwingine. Wakati tunaamini maoni au mtazamo ni umakini
kiujanja, sisi changamoto kila mengine kama wanachama mpendwa familia kuliko kama
wageni na maadui. Hata marekebisho ya makosa alijua lazima kifanyike kwa upendo.
8. Sisi ni nia ya kutafuta maslahi ya kila mmoja. Kwa hiyo, sisi moyo na kutarajia kwamba,
katika hali ambapo mtu kumweka ya maoni au mtazamo si wazi imefafanuliwa au
kueleweka, labda kutokana na lugha na Au kizuizi kitamaduni, mtu avtar mkutano kwa
bidii na kwa heshima kutoa msemaji na nafasi ya kufafanua uhakika msemaji inataka wa
kutamka, Hii itachangia mazungumzo kuwa na umakini juu ya maana ya kauli lengo
badala ya hisia kwamba usahihi kuhusu nini alisema. Kila mtu ambaye anaongea wakati
wa mikutano yetu itakuwa huru kuhitimisha pamezungumziwa bila usumbufu haifai, ila
kwa msimamizi wa mkutano wakati mahitaji ya hotuba neema na jamala sahihi ni
kukiukwa.
9. Katika mikusanyiko yetu, kila kitu lazima yafanyike kwa heshima na kwa
utaratibu. Washiriki wote wataheshimu mamlaka ya msimamizi na hujitahidi kuheshimu
tofauti na kuishi ndani ya umoja kuwa ni zawadi ya Roho Mtakatifu kwa familia ya
BWA kama ifatavo:
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______________________________
1.
2.

Dibaji ya katiba ya Ushirika Wa Wabatisiti Duniani (BWA).
BWA Kauli ya maendeleo na Kamati ya karne ya 21 na kukubaliwa katika 19 Mbatizaji World
Congress katika Birmingham, Uingereza, katika 2005.
3. Taarifa juu ya nguzo za BWA ya ahadi uliojitokeza katika maamuzi ya Kamati.
4. Dibaji' kwa BWA Katiba kama kupitishwa katika mkutano wa uzinduzi mwaka 1905. Angalia
Mbatizaji World Congress, London, Julai 11-19, 1905 zilizoidhinishwa Rekodi ya Kesi, (London
Mbatizaji Publication Umoja Idara, 1905) 330-31.
5. 1 Wakorintho 12 12, 27, Warumi 12 4;
6. Waefeso 4:3;
7. Mathayo 19: 26;
8. Yohana 15: 5;
9. Waefeso 2: 5, 8; Wakorintho 13: 9;
10. Mwanzo 1: 26-27;
11. Warumi 8: 29;
12. Warumi 12:4-5;
13. Tamushi ya BWA § 11,
14. Warumi 12:5;
15. Wakolosai 4:6;
16. Wagalatia 6:10; Matamushi ya BWA § 8:
17. Matendo 2:5-12;
18. John 13:34; 1 Yohana 4: 7-12;
19. John 13: 35;
20. Warumi 15: 7;
21. Waefeso 4:15;
22. Wafilipi 2 :4;
23. 1 Wakorintho 14: 40.
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