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Je nezisková organizace, která vznikla roku 2006
a byla registrována příslušnými úřady
v České republice.

U Školské zahrady 1264/1
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Česká republika
Tel. (mobil): +420 737 682 671
E-mail: office@missioncentre.eu
www.missioncentre.eu

Zveme ke spolupráci středoevropské, asijské
i všechny další teology, faráře i laiky, církve,
sbory i různé instituce, které se ztotožňují
s naším cílem.

PŘEDSTAVITELÉ
Luděk Korpa – předseda
(*1960) – kazatel Českobratrské církve evangelické
(ČCE), po roce 1989 působil ve sboru v Merklíně, kde
založil misijní skautské hnutí – Ichthys. V roce 1994
přešel do sboru v Plzni, kde spolu s farářem Jongsil Lee,
se kterým ho pojí dlouholetý misijní zájem, vytvořil
projekt misijního centra Open House. Od roku 2003
působí jako farář sboru ČCE v Kloboukách u Brna.

Jongsil Lee – první místopředseda
(*1956) – farář Presbyterní církve Koreje, v jejímž
ústředí pracoval několik let. Od roku 2001 je farářem
sboru Českobratrské církve evangelické v Praze –
Kobylisích s posláním nejen pro korejskou komunitu
tamního sboru. Jeho cílem je pomáhat české církvi
naplňovat její misijní poslání.

Katarína Suchá – ředitelka
(*1976) – farářka Evangelické církve augsburského
vyznání na Slovensku. Studovala teologii na Pacific
Lutheran Theological Seminary v Berkeley v Kalifornii,
USA. Během 10letého pobytu a studií v USA ji ovlivnily
ekumenické a mezikulturní zkušenosti. V letech
2003–2006 působila v Evangelickém a. v. církevním
sboru v Martině na Slovensku.
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Středoevropské centrum misijních studií (dále jen
SCMS) je misiologická organizace, která si klade
za cíl seznámit zájemce z řad duchovních i laiků
s misiologií a vzdělávat je v ní. Dále SCMS vytváří
různé misijní projekty určené pro církevní sbory
a misijní skupiny ve středoevropském regionu.
Taková činnost pomáhá sborům, aby plnily své
úlohy skrze vzájemnou pomoc (finance,
pracovníci, know-how a vize) mezi církvemi ve
světě, které mají zájem o misii v regionu střední
a východní Evropy.
SCMS bylo založeno v roce 2006 českými,
slovenskými a korejskými faráři, teology i laiky.
Vůbec první vizi této organizace přinesl bratr farář
Lee na základě svého pochopení české církve.
Farář Lee působí v České republice na základě
misijní dohody mezi PCK (Presbyterní církev
Koreje) a ČCE z roku 1996 a zaměřuje se na
ekumenickou misijní práci. Bratr Lee působí
také na Slovensku.
SCMS je přesvědčeno, že místní církevní sbory
mají primární zodpovědnost za misijní úkoly ve
svém regionu. SCMS také věří, že české církve
potřebují větší pochopení toho, jak se v současné
době vyvíjí koncepce misie v ekumenické
a evangelické misiologii, aby tak sbory mohly
najít své misijní úkoly ve společnosti.
SCMS ví, že žádná misijní práce dnes nemůže
existovat nezávisle na místních církvích
a křesťanech. Proto zdůrazňujeme důležitost
spolupráce a výměny zkušeností křesťanů
a místních církví. Středoevropské církve a křesťané
mají vlastní jedinečnou historicko-tradiční
zkušenost, která jiným církvím a křesťanům
(především mimo Evropu) chybí.

SCMS očekává, že celá církev pochopí konkrétní
potřeby společného putování jako Božího lidu,
zvýšení materiálního a duchovního základu
a budování Kristova těla skrze sdílení zkušeností
mezi středoevropskými a ostatními církvemi i mezi
středoevropskými křesťany, zvláště s ohledem na
pastoraci a misii ve společnosti.
SCMS věří, že křesťané společně přinesou dobrou
zprávu do každé komunity a budou oslavovat
živého Pána; stanou se tak svědky a služebníky,
kteří budou přinášet ovoce Ducha svatého.
SCMS dělí své cíle do dvou větví, tedy do dvou
programů. Prvním je studium vývoje misie a misijní
vzdělávání (výzkumná činnost) a druhým praktická
misijní práce. Tyto programy by měly sbory
povzbudit, umožnit jim vyškolení a vzájemnou
výměnu informací a přinést praktickou pomoc
pro církevní misijní programy.

SPŘÍZNĚNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Pavel Černý
(* 1949) – kazatel Církve bratrské, v současnosti též
předseda její Rady, předseda Ekumenické rady církví
v ČR a učitel praktické teologie na Evangelikálním
teologickém semináři v Praze a na Husitské teologické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší na
domácích i zahraničních teologických a misijních
konferencích, je členem mezinárodních teologických
společností a ve své službě se zabývá ekumenickou
problematikou.

Miroslav Erdinger
(*1954) – absolvoval vysokoškolské studium teologie na
Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze
a oboru sociální práce na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.

Jako duchovní Českobratrské církve evangelické (ČCE)
působil v Rovečném na Moravě, v Krabčicích a v letech
1991 – 2005 tamtéž jako ředitel střediska Diakonie
ČCE – Domova odpočinku ve stáří. Od roku 2005 je
farářem sboru ČCE v Praze – Kobylisích.

Milan Jurík
(*1978) – absolvoval Evangelickou bohosloveckou
fakultu Univerzity Komenského (EBF UK) v Bratislavě,
kde v současnosti pracuje jako asistent na katedře
praktické teologie. Věnuje se katechetice, homiletice
a misijní práci církve v marginalizovaných skupinách.
Od roku 2005 působí i jako spirituál Teologického
domova při EBF UK v Bratislavě.

Sungkon Park
(*1966) – korejský misionář, dva roky působil
v Indonésii, nyní ve slovenském Komárně, kde
spolupracuje s Reformovanou církví na Slovensku –
tvořenou z valné části příslušníky maďarské národnostní
menšiny – při organizování různých misijních projektů.
Vyučuje teologii na Univerzitě J. Seleyho v Komárně
a vede sbor korejských křesťanů
v Nových Zámcích.

