DELEGASI BAGAIMANA YANG COCOK?
Saat kita mencari untuk menominasi para delegasi untuk pertemuan BUV (Persatuan
Baptis Victoria), siapakah yang hendak kita cari?
Para delegasi adalah sangat penting didalam kehidupan Persatuan Baptis (BUV). Mereka adalah orang-orang yang
memiliki tanggung jawab untuk mengatur beberapa aspek-aspek penting dalam kehidupan bergereja.
Mereka bertanggung jawab untuk:
•
•
•
•

Melihat coretan luas dari gambaran atas visi dan tujuan dari kehidupan Persatuan/Union, mencari jawabanjawaban bersama untuk suatu pertanyaan “Apakah yang Allah katakan kepada gereja-gereja?
Mereka bertindak sebagai papan suara untuk inisiatif-inisiatif baru serta ide-ide – apakah hal ini akan sesuai
serta bermanfaat bagi gereja-gereja?
Mereka memiliki suara dalam hal pengangkatan staf penting di BUV dan beberapa badan lain yang tergabung di
dalamnya
Mereka mengesahkan masalah masalah penting anggaran belanja seperti halnya, gajih pendeta, parameter –
parameter lebih dan kurangnya.

Pada hakekatnya, mereka akan diminta untuk membaca ide-ide dan proposal-proposal yang diajukan dalam Kemasan
Delegasi (Delegates Pack) dan idealnya mereka akan berdiskusi hal hal tsb dengan mereka yang ada digereja, serta
berdoa untuk mempertimbangkan tentang berbagai kemungkinan
Dalam beberapa hal akan tepat untuk seorang delegasi mengajukan persoalan tsb di rapat gereja atau saat
berkebaktian, and mengumpulkan refleksi –refleksi/renungan dari gereja sepenuhnya.
Setelah delegasi mendengarkan dengan teliti terhadap jemaat digereja dan terhadap Tuhan, mereka akan diundang
untuk ambil bagian apa apa saja yang perlu untuk dikemukakan dengan orang lain di meja makan pada acara ‘makan
malam para delegasi.’
Setelah mengikuti rapat di harapkan para delegasi akan memberikan laporan atas hasil rapat tsb kepada gereja.
Maka dari itu orang-orang yang hendak saudara calonkan akan memiliki beberapa kualitas-kualitas sebagai berikut:
•
•
•
•
•
•

Kerohanian yang hidup dan aktif berdoa
Pendengar yang baik
Seseorang yang disegani di masyarakat setempat
Dapat berkomunikasi secara effektif dengan orang lain
Memiliki kewaspadaan atas financial serta organisasi kepengurusan
Memiliki keyakinan diri/confident dalam berbicara digereja ataupun di perkumpulan perkumpulan yang lebih
besar.

Bila memungkinan BUV menyarankan bahwa gereja-gereja mencari untuk memastikan usianya, jenis kelamin, serta
Multicultural yang seimbang dalam perwakilan mereka.

