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C

u sigurață mulți se întreaba de ce
este nevoie de o ageniție de misiune?
În secolul XXI multe oragnizații și
agenții sunt formate, aproape pentru fiecare
pas pe care vrei să îl faci, fiecare lucrare, se face
sub o organizație sau o agenție. Aceste agenții
și organizații lucrează daor cu alte agenții sau
organizații și nu cu persoane fizice. Scopul
primar a unei agenții este facilitarea misionarului, pentru a merge în misiune.

lucru duce la o structură de susținere slabă.
- Puțină sau lipsă de experiență pe câmpul
de misiune
- Fără continuiate pe câmpul de misiune.

O agenție poate facilita mai ușor anumite
cerințe de către o biserică. Acest lucru nu
înseamnă că biserica nu poate fi capabillă de
a trimite misionari, dar misionarul trumis de
o agenție poate beneficia de mai multe lucruri
și legături cu alte agenții. Este posibil ca un
misionar să fie trimis de către o biserică dar în
secolul XXI este recomandat și de dorit să fie
trimis de o agenție de misiune.

Filozofia noastră este următoarea, misionarul
trimis rămîne misionarul bisericii lui locale,
noi ca și agenție doar dorim să facilităm tirmiterea misionarului, ce constă în pregătirea
lui, ajutorare în susținere finaciare cât și spiritual pentru misionar, identificarea unui loc
pe câmpul de misiune conform viziunea pe
care o are, legătura și comunicarea cu misionarul. În acest mod misionarul poate beneficia de avangajele unei biserici, și dezavantajele trimiterii de către biserică prin agenție
se minimalizează.

Frumusețea agențiilor de misiune este că ele
reînoiesc chemarea lui Dumnezeu de a aduce
întreaga Evanghelie întregii lumi. Sunt bune
la gândire strategică, există de peste 200 de
ani, legături și comunicare transculturale și
experiență în plantarea de biserici. Agențiile
sunt obligate să aibă o instruire bună a miisonarilor, structuri bune de susținere, să fie bine
organizate și fără griji cu privire la economie
(în alte culturi) și la continuitatea lucrării.
Trimis de o biserică - Avantaje
- Este un mandat biblic
- O implicare mai directă în misiune
- Susținere din partea unor oameni care te cunosc și care te iubesc
- Un sentiment mai puternic de aparținere.
Trimis de o biserică - Dezavantaje
- Poate biserica nu are aceeași viziune pe care
o ai tu
- Prea ocupată să țină legătura cu tine, și acest

Metoda noastră de a trimite un misiunar
este de a îmbina punctele forte a bisericii și a
unei agenți de misiune. Pentru un misionar
trimis de o biserică și de o agenție de misiune, problemele lui se pot minimaliza.

Beneficiile unei agenții de misiune sunt
următoarele:
1. Împărtășirea viziunii și echiparea Biserici
pentru misiune
2. Mobilizare a resursele Bisericii în vederea
împlinirii Marii Trimiteri
3. Coordonarea procesului de trimitere și de
susținere a misionarilor pe termen lung
4. Asigurarea unei baze corecte și actuale
referitoare la misionari
5. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte
organizații implicate în misiune
Noi credem că sunt oamnei care doresc să
împlinească această lucrare de a duce evanghelia până la capătul lumii, și vrem să ii
ajutăm. Dorin ca ceea ce facem să aducă slavă
lui Dumnezeu și lucrarea lui să propășească.
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