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PLAAN INDIANAPOLISE PLAAN ÜLEILMSED UUED VORMID JÄRGMISE PÕLVKONNA ÜMK ERALDUMISES LEPITUSE JA RAHU LEIDMISE 
PROTOKOLL 
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 • 2–3 üleilmset kirikut (traditsiooniline, 

tsentristlik/progressiivne) 

• ÜMK jätkab tsentristliku ÜMK kehas 

• uusi kirikuid võib luua, kui on vähemalt 50 
kogudust või aastakonverentsi 

• 4 üleilmset kirikut 
(traditsiooniline, mõõdukas, 
progressiivne ja vabastuslik) 

• ÜMK saadetakse laiali 

• 1 või enam – ÜMK säilib, tekib üks või 
enam uut metodisti kirikut, mis on 
ühenduses ÜMK-ga 

• 2 või enam 

• luuakse uus traditsiooniline kirik; lisaks võib luua muid 

• ÜMK jätkab pärast eraldumist 
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• aasta- ja keskkonverentsid otsustavad 
lihthäälteenamusega mingi uue kirikuga 
liitumise 

• vaimulikud ja piiskopid valivad omale kiriku 

• keskkonverentsid võivad muutuda 
autonoomseks 

• kohalikud kogudused võivad 
lihthäälteenamusega valida oma 
aastakonverentsist erineva muu kiriku, 
säilitades oma vara ja kohustused 

• üleminekunõukogu koostab 
eraldumisplaani 

• aastakonverentsid, 
keskkonverentsid, vaimulikud 
ja piiskopid valivad omale 
kiriku 

• kohalikud kogudused võivad 
2/3 häälteenamusega valida 
omale aastakonverentsist 
erineva muu kiriku, säilitades 
oma vara ja kohustused 

• kogudused, vaimulikud ja konverentsid 
määravad oma kuuluvuse 

• kohalikud kogudused võivad 2/3 
häälteenamusega otsustada eraldumise 
ÜMK-st, säilitades oma vara ja 
kohustused 

• aastakonverentsid võivad 57% häälteenamusega 
otsustada mingi uue metodisti kirikuga liitumise 

• keskkonverentsid võivad 2/3 häälteenamusega 
otsustada mingi uue metodisti kirikuga liitumise 

• kohalikud kogudused võivad kas liht- või 2/3 
häälteenamusega valida oma aastakonverentsist 
erineva kiriku, säilitades oma vara ja kohustused 
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• tsentristlikele konverentsidele, kogudustele ja 
vaimulikele sätestatakse LGBTQ-keeldude 
suhtes üleminekumoratoorium 

• tsentristlike konverentside, koguduste ja 
vaimulike suhtes esitatud LGBTQ-alased 
kaebused ja distsiplinaarmeetmete 
rakendamine peatatakse ajutiselt 

• omandiklausel peatatakse, v.a tsentristliku 
kiriku jaoks 

• põhiseaduse parandusi ei tule 

• kehtestatakse kohene 
moratoorium süüdistustele, 
kaebustele ja kirikukohtu 
protsessidele LGBTQ-
küsimustes 

• konstitutsiooniparandusi ei 
tule 

• eemaldatakse LGBTQ-keelud ja 
traditsioonilise plaani lisandused 

• moratooriumi uutele või juba esitatud 
kaebustele ja menetlustele LGBTQ-
küsimustes rakendatakse 2020. a 
peakonverentsi lõppedes 

• erakorraline peakonverents teeb 
konstitutsiooniparandused või võtab 
vastu erikomisjoni ette pandud uue 
konstitutsiooni 

• soov luua uus kirik tuleb registreerida 15. maiks 2021 

• peatatakse kõik LGBTQ-teemalised haldus- või muud 
juriidilised menetlused ning koguduste sulgemine 

• kohalikud kogudused, kes soovivad liituda mõne uue 
kirikuga, peavad täitma oma ÜMK-ga seotud kohustusi 
kuni eraldumiseni 

• ¶2553 kohaldatakse eralduvatele kogudustele, kes ei 
ühine mõne uue metodisti kirikuga 

• plaani sätted on üksteisest lahutamatud. Kui 
Kirikukohus tunnistab mõne sätte põhiseadusega 
vastuolus olevaks, muutub kogu protokoll 
õigustühiseks 

https://cdnsc.umc.org/-/media/umc-media/2019/11/08/17/05/gc2020-proposed-umc-plans-chart-nov-2019
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• vaimulikele pensioni maksmine jätkub iga uue 
kiriku kaudu  

• 2020. a jätkavad kõik kirikud osamaksete 
tegemist 

• kõik kirikud rahastavad keskkonverentside 
teenimisharusid 2024. aastani 

• üldkiriklikud rahalised 
vahendid jagatakse 
võrdväärselt 

• võimalikud on erandid 

• luuakse 
investeerimisvõimalused 
ajalooliselt marginaliseeritud 
ja haavatavatele kirikutele 

• peakonverents rahastab ÜMK-ga 
seotud uusi kirikuid toetuste kaudu 
2021.–2024. a eelarvest 

• 4 aasta jooksul makstakse uuele traditsioonilisele 
kirikule 25 mln dollarit (lõplik summa) 

• 2 mln deponeeritakse võimalike muude uute kirikute 
tarbeks 

• 8 aasta jooksul eraldatakse 39 mln dollarit 
põlisrahvaste teenimiseks ja Aafrika Ülikooli jaoks 

• aasta-, jurisdiktsiooni- ja keskkonverentsid säilitavad 
oma vara ja kohustused vaatamata oma uskkondlikule 
kuuluvusele 

• vaimulike ja ilmiktöötajate kehtivad pensioniplaanid 
jäävad jõusse vaatamata uskkondlikule kuuluvusele 
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 • iga kirik kujundab oma struktuurid, 

elukorralduse ja juhtimismudelid 

• pensionisüsteem, ÜMK abiorganisatsioon, 
ÜM Naiste Ühendus, ÜM Meeste Ühendus, 
ÜM kirjastus muutuvad iseseisvaks, teenides 
kõiki kirikuid 

• arhiivide ja ajalootoimkond säilitab oma 
rahastuse ja seda toetavad kõik kirikud 

• kõik ülejäänud tugiagentuurid muutuvad 
tsentristliku ÜMK osaks, võimalik on ka teiste 
kirikute teenindamine 

• jurisdiktsiooni- või aastakonverentside 
institutsioonid võivad muuta oma kuuluvust 
või saada iseseisvaks 

• uued kirikud määravad omale 
ise kirikukorralduse, 
struktuurid ja protsessid 

• üldised tugiagentuurid 
muutuvad sõltumatuteks 
organisatsioonideks 

• luuakse USA regionaalkonverents ja 
peakonverentsi USA regionaalkomitee 

• erikomisjon pakub välja uue 
konstitutsiooni ja juhtimisstruktuurid 

• ÜMK ja uued kirikud võivad astuda oikumeenilistesse 
lepingutesse ja osaleda agentuuride töös või 
misjoniüritustes 
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• jõustub 2020. a peakonverentsi lõppedes 

• 01.08.2020 algab esmane vahevaliku periood 

• 01.01.2021 vaikimisi liitmine tsentristliku 
ÜMK-ga, kui aastakonverents ei ole teinud 
oma valikut 

• 31.03.2021 vaikimisi liitmine tsentristliku 
ÜMK-ga, kui keskkonverents ei ole teinud 
oma valikut 

• sügisel 2021 peetakse sissejuhatav 
peakonverents 

• 01.01.2022 uued kirikud on lõplikult loodud 

• 2028 võimalus valida kirikut jääb avatuks 

• jõustub 2020. a 
peakonverentsi lõppedes 

• enne 2024. a peetakse 
erakorraline peakonverents 
eraldumisplaani 
heakskiitmiseks 

• kohalike koguduste 
üleminekuaeg pikeneb 
erakorralise peakonverentsini 

• 01.08.2020 alustab tööd 21. sajandi 
Kiriku komisjon 

• sügisel 2023 koguneb erakorraline 
peakonverents 

• 2025 kaotavad kehtivuse kohalike 
koguduste eraldumise sätted 

• veel määramata ajal koguneb ÜMK erakorraline 
peakonverents, et luua regionaalkonverentsid 

• veel määramata ajal koguneb USA 
regionaalkonverents, et tegeleda Kirikukorra 
muutmisega 

• 15.05.2021 lõpeb uue metodisti kiriku rajamise soovi 
registreerimine 

• 01.07.2021 lõpeb keskkonverentsi kirikuvaliku 
hääletus 

• 31.12.2024 lõpeb kohaliku koguduse hääletus oma 
aastakonverentsist erineva kirikuga liitumise üle 

 


