
WWHHAATT  AARREE  TTHHEE  CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  AA  MMAATTUURREE  MMIISSSSIIOONNSS  

SSEENNDDIINNGG  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  

 

BEFORE WE CONSIDER THIS, LET’S REMEMBER A COUPLE PRINCIPLES 

��  EEvveerryytthhiinngg  tthhaatt  iiss  wwoorrtthh  ssoommeetthhiinngg,,  ttaakkeess  ““ttiimmee..””  

  YYoouu  ccaann’’tt  ggeett  mmaattuurriittyy  iinnssttaannttllyy..  YYoouu  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  mmiissttaakkeess,,  ccoonnffrroonntt  bbaattttlleess,,  aanndd  wwiinn  tthheemm,,  aanndd  hhaavvee  

eexxppeerriieennccee,,  wwhhiicchh  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ggeett  ffrroomm  rreeaaddiinngg  aa  bbooookk,,  oorr  jjuusstt  tthheeoorryy..  

��  YYoouu  nneeeedd  tthhee  rriigghhtt  lleeaaddeerr..    

MMaannyy  ttiimmeess,,  aa  ccoouunnttrryy  iiss  ““rriippee””  ffoorr  ffrruuiitt,,  bbuutt  tthhee  rriigghhtt  lleeaaddeerr  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ffoorrmmeedd  oorr  iiss  nnoott  wwiilllliinngg  oorr  hhaass  

nnoott  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ttoo  ttaakkee  oonn  tthhee  cchhaalllleennggee..  AAss  wweellll,,  aa  rreeaall  cchhaalllleennggee  ffoorr  mmoosstt  ooff  oouurr  ““sseennddiinngg  SSoouutthh””  

nnaattiioonnss,,  iiss  tthhaatt  tthheeyy  ddoonn’’tt  hhaavvee  aa  mmiissssiioonnss  lleeaaddeerr  wwhhoo  hhaass  eexxppeerriieennccee  iinn  bbeeiinngg  aa  mmiissssiioonnaarryy,,  tthheerreeffoorree  

tthheeyy  hhaavvee  aa  ““cceeiilliinngg””  aass  ttoo  hhooww  ffaarr  tthheeyy  ccaann  ttaakkee  tthhee  aaggeennccyy..  BBuutt  aafftteerr  1100  yyeeaarrss,,  tthheerree  wwiillll  bbee  ccaannddiiddaatteess  

wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  mmiissssiioonnaarriieess  ttoo  ccoommee  bbaacckk  aanndd  hheellpp  aanndd  eevveenn  ppoossssiibbllyy  eevveennttuuaallllyy  ttaakkee  tthhee  lleeaaddeerrsshhiipp..  

��  MMoosstt  ooff  oouurr  ccoouunnttrriieess  iinn  tthhee  ““sseennddiinngg  SSoouutthh””  aarree  iinn  tthhee  PPiioonneeeerr  ssttaaggee,,  aanndd  tthheeyy  hhaavvee  ffeeww  oorr  nnoo  sseenntt  

mmiissssiioonnaarriieess,,  aanndd  vveerryy  lliittttllee  rreeaall  eexxppeerriieennccee..  TThhee  cchhaalllleennggee  iiss  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oonn  tthhee  nneexxtt  lleevveell  ooff  mmaattuurriittyy..    

CHARACTERISTICS OF A MATURE MISSIONS SENDING “DEPARTMENT” 

11..  TThheeyy  hhaavvee  sseenntt  mmiissssiioonnaarriieess  oouuttssiiddee  tthheeiirr  ccoouunnttrryy  ffoorr  tthhee  lloonngg  tteerrmm,,  aanndd  ttoo  nnaattiioonnss  wwhhiicchh  ssppeeaakk  ddiiffffeerreenntt  

llaanngguuaaggeess  tthhaann  tthheeiirrss..      

TThheeyy  hhaavvee  oovveerrccoommee  tthhee  bbaarrrriieerrss  ooff  ttiimmee  ((sshhoorrtt  tteerrmm  ––  lloonngg  tteerrmm)),,  ddiissttaannccee  ((nnoott  jjuusstt  ggooiinngg  ““cclloossee  bbyy)),,  

llaanngguuaaggee  ((ddiiffffeerreenntt  llaanngguuaaggee  tthhaann  tthhee  sseennddiinngg  nnaattiioonn))  aanndd  rreelliiggiioonn  ((ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonn  tthhaann  tthhee  sseennddiinngg  

nnaattiioonn))..  EEaacchh  bbaarrrriieerr  rreeqquuiirreess  aa  ggrreeaatteerr  eeffffoorrtt  tthhaann  tthhee  pprreevviioouuss..      

22..  TThheeiirr  iinnccoommee  iiss  iinn  ccoonnssttaanntt  ggrroowwtthh,,  aanndd  ppoossssiibbllyy  tthheeyy  hhaavvee  eevveenn  ssuurrppaasssseedd  tthhee  ““iinnccoommee””  oorr  ““ttiitthheess””  ooff  tthhee  

ggeenneerraall  hheeaaddqquuaarrtteerrss,,  hhoowweevveerr  iitt  iiss  ssuuppppoorrtteedd..    

HHooww  ddoo  yyoouu  rreeccooggnniizzee  aa  mmaattuurree  mmiissssiioonnss  VVIISSIIOONN  iinn  aa  ccoouunnttrryy??    WWhheenn  tthhiiss  ddooeessnn’’tt  bbootthheerr  tthheemm  oorr  ccaauussee  

jjeeaalloouussyy,,  bbuutt  tthheeyy  rreejjooiiccee  tthhaatt  mmoorree  iinnccoommee  iiss  ggiivveenn  ttoo  mmiissssiioonnss  tthhaann  ttoo  ““ggeenneerraall  aaddmmiinniissttrraattiioonn””  ooff  tthhee  

wwoorrkk..  

33..  TThheeyy  pprroovviiddee  ppaassttoorraall  ccaarree  ttoo  tthhee  mmiissssiioonnaarriieess  iinn  tthhee  ffiieelldd..    

TThheeyy  aarree  uunnddeerrssttoooodd  aanndd  mmiinniisstteerreedd  ttoo..  ((TThhee  llooccaall  cchhuurrcchh  aallssoo  ddooeess  tthhiiss  aanndd  tthhee  aaggeennccyy//ddeeppaarrttmmeenntt  

ddooeessnn’’tt  ttaakkee  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchh..))  

  

44..  TThheeyy  hhaavvee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppeerrssoonnnneell  tthhaatt  aarree  ffuullll  ttiimmee,,  aanndd  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  tteeaamm  iiss  ddeeddiiccaatteedd  

ffuullll  ttiimmee  ttoo  mmiissssiioonnss..    

TThheerree  aarree  ggrreeaatt  ddiiffffiiccuullttiieess  iiff  oonnee  iiss  ““mmaarrrriieedd””  ttoo  bbootthh  tthheeiirr  cchhuurrcchh  aanndd  aa  ffuullll  ttiimmee  jjoobb  ooff  lleeaaddiinngg  aa  mmiissssiioonnss  

ddeeppaarrttmmeenntt..    

  

55..  TThheeyy  hhaavvee  aa  ggoooodd  iimmaaggee  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  wwhheenn  iitt  ccoommeess  ttoo  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  mmoonneeyy  aanndd  rreessoouurrcceess..    

TThheeyy  aarree  nnoott  qquueessttiioonneedd  aabboouutt  tthhee  uussee  ooff  mmoonneeyy,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraannssppaarreenntt..    



TThheerree  mmaayy  bbee  ssoommee  tthhaatt  ccoommppllaaiinn  aabboouutt  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ggiivveenn  ((wwhhiicchh  rreefflleeccttss  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssttiillll  nnoott  

aa  mmaattuurree  ““vviissiioonn””  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy))  bbuutt  nnoo  oonnee  ccoommppllaaiinnss  aabboouutt  tthhee  ccoorrrreecctt  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhoossee  

rreessoouurrcceess..  ((wwhhiicchh  rreefflleecctt  aa  ““mmaattuurree  mmiissssiioonnss  aaggeennccyy//ddeeppaarrttmmeenntt))  

  

66..  TThheeyy  hhaavvee  ssaavviinnggss  aanndd  mmoonneeyy  iinn  tthhee  bbaannkk  ttoo  rreessppoonndd  ttoo  ppoossssiibbllee  eemmeerrggeenncciieess,,  aanndd  ddoo  nnoott  lliivvee  ””oonnee  ddaayy  aatt  

aa  ttiimmee..””    

  

77..  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ddeecciissiioonnss  ddoonn’’tt  ffaallll  oonn  oonnllyy  oonnee  ppeerrssoonn,,  aanndd  tthheerree  iiss  aa  ccoommmmiissssiioonn,,  aass  wweellll  aass  aa  

““tteeaamm””  tthhaatt  ccoonnssttaannttllyy  eevvaalluuaattee,,  ddeecciiddee,,  aanndd  eexxeeccuuttee  ddeecciissiioonnss..  

  

88..  TThheerree  iiss  oonnee  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  tteeaamm  oorr  ccoommmmiissssiioonn  tthhaatt  ssppeeaakk  EEnngglliisshh,,  ssoo  tthhaatt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  eexxtteerriioorr  iiss  nnoott  lliimmiitteedd..    

  

99..  TThheerree  aarree  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ttoo  pprreeppaarree  aanndd  oorriieenntt  ffuuttuurree  mmiissssiioonnaarryy  ccaannddiiddaatteess..  

  

1100..  TThheerree  aarree  pprrooggrraammss  ttoo  mmoottiivvaattee  aanndd  mmoobbiilliizzee  tthhee  cchhuurrcchheess,,  iinn  aallll  aarreeaass,,  ffrroomm  tteeaacchhiinngg  cchhiillddrreenn,,  tteeaacchhiinngg    

yyoouunngg  ppeeooppllee,,  ffoorr  iinntteerrcceessssiioonn,,  aanndd  ffoorr  pprroommoottiioonn  aanndd  mmiissssiioonnss  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeeaarreedd  ttoo  tthhee  llooccaall  cchhuurrcchheess..  

  

  

STEPS  TOWARDS MATURITY 
  

��  PPIIOONNEEEERR  SSTTAAGGEE  

TThhee  bbeeggiinnnniinnggss  ccaann  bbee  ssllooww,,  bbuutt  wwee  mmuusstt  bbee  ffaaiitthhffuull  wwiitthh  lliittttllee  ttoo  bbee  ggiivveenn  ““mmuucchh..””    

  

��  BBAATTTTLLEESS  

II  ddoo  nnoott  kknnooww  ooff  aa  nnaattiioonnaall  pprrooggrraamm  tthhaatt  iiss  eeffffeeccttiivvee  tthhaatt  ddiidd  nnoott  ffiigghhtt  mmaannyy  bbaattttlleess  oonn  mmaannyy  ffrroonnttss  aass  SSaattaann  ttrriieedd  

ttoo  ssttoopp  tthhee  aaddvvaannccee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm..  II  kknnooww  ooff  nnootthhiinngg  tthhaatt  ssccaarreess  tthhee  eenneemmyy  mmoorree  tthhaann  tthhaatt  9955%%  ooff  oouurr  bbeelliieevveerrss  

iinn  tthhee  ““sseennddiinngg  SSoouutthh””  bbeeccoommee  mmoobbiilliizzeedd  wwiitthh  mmiissssiioonnss  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  wwoorrlldd..    

  

��  GGRROOWWTTHH    

FFrruuiitt  aanndd  ppeerrmmaanneennccee  iiss  oobbsseerrvveedd  tthhrroouugghh  pprrooggrreessss  aanndd  aaddvvaanncceess..  

  

��  CCOONNSSOOLLIIDDAATTIIOONN  

AA  ssoolliidd  ssttrruuccttuurree  iiss  oorrggaanniizzeedd  aanndd  nnoott  jjuusstt  ffoorr  tthhee  pprreesseenntt  ggrroowwtthh,,  bbuutt  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree..    

  

��  RREESSPPEECCTT   

TThheeyy  hhaavvee  aa  ggoooodd  tteessttiimmoonnyy  bbeeffoorree  tthhee  nnaattiioonnaall  wwoorrkk..  MMaannyy  ssttiillll  ddoo  nnoott  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  vviissiioonn,,  bbuutt  eevveerryyoonnee  

““rreessppeeccttss””  tthhee  aacchhiieevveemmeennttss  aanndd  aaddvvaanncceess  ooff  tthhee  mmiissssiioonnss  ddeeppaarrttmmeenntt,,  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  tteessttiimmoonnyy..    

    

  

  

  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

  
AA  mmaattuurree  mmiissssiioonnss  ddeeppaarrttmmeenntt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  tthhaatt  tthhee  ccoouunnttrryy  hhaass  aa  MMAATTUURREE  MMIISSSSIIOONNSS  VVIISSIIOONN..  

BBuutt  aa  mmaattuurree  mmiissssiioonnss  ddeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  bbee  aaddvvaanncciinngg  ttoowwaarrddss  tthhaatt  ggooaall::  
        

TTHHAATT  TTHHEE  CCOOUUNNTTRRYY  WWIILLLL  EEVVEENNTTUUAALLLLYY  HHAAVVEE  AA  MMAATTUURREE  MMIISSSSIIOONNSS  

VVIISSIIOONN!!!!  

  


