
BESZÁMOLÓ 

a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2006. évi munkájáról 

 

 

1. Pénzügyek 

 Az Alapítvány közhasznú szervezetként mőködik az ide vonatkozó törvények és az alapító 

okirat meghatározásai szerint. Az év során tovább növekedett az érdeklıdés missziónk munkája 

iránt. A Külmissziói Híradó színvonala, tartalma, magyar vonatkozásai - külön rovat indult a 

magyar missziói munka múltjáról a kezdetektıl, valamint rendszeresen közli immár két 

misszionáriusunk beszámolóját -, kiváló szerkesztése egyre több ember figyelmét ragadja meg. Ez 

az érdeklıdés látható abból is, hogy támogatottságunk ebben az évben jelentısen növekedett. 

 

2. Mőködés 

 Missziói lapunk olvasói minden lapban nyomon követhetik a Luz házaspár, Luz Ede és 

felesége, Gyöngyvér ecuadori munkáját. A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ 

szegény kétharmadához tartozó fejlıdı országban – végzi hit- és ismeretterjesztı munkáját a helyi 

kultúra tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés, és nagy örömmel számoltak 

be a gyülekezet számbeli növekedésérıl. Hathetente tartanak u.n. evangélizáló istentiszteletet, 

amelyet 55-60-an látogatnak. Jelentıs gyermekmunkát végeznek. A gyerekklubjukba 45-50 gyerek 

jár rendszeresen, ahol a szülık egy részének semmilyen gyülekezeti kapcsolata sincs. Vezetıképzı 

tanfolyamaik és gyülekezeti munkájuk célja presbiterek képzése, hogy a gyülekezet minél elıbb 

elérhesse az önállóságot. Munkájuk fontos része a bibliaiskolai képzés, amely felekezetközi alapon 

történik, és amelynek nagyon jó a visszhangja a különbözı gyülekezetekben.  Az oktatás és az 

evangéliumi munka szempontjából fontosak a nyári táborok. A két nyári táborban 160-an vettek 

részt a dzsungel kellıs közepén, míg a gyerektáborban 80-100 volt a résztvevı gyerekek száma, és 

közülük legalább 60-an olyan családból érkeztek, ahol a szülık nem akarnak kapcsolatba lépni 

evangéliumi gyülekezetekkel.  

 2006-ra másik misszionáriusunk, Dr. Keszi Krisztina is felkészült zambiai szolgálatára. 

2006. január 14-én került megrendezésre kibocsátó istentisztelete a Miskolci Deszka-templomban, 

ahol a gyülekezet meleg fogadtatásban részesítette és szeretetvendégséggel vendégelte meg a 

résztvevıket. A kibocsátó istentiszteleten részt vettek a Református Egyház képviselıi (zsinat 

elnöke, püspök, fıgondnok) és az ország minden részébıl érkeztek Krisztina barátai és ismerısei, a 

misszió iránt érdeklıdı gyülekezetek küldöttei. Krisztinát az Alapítvány elnökének igei 

buzdításával és áldásával küldtük ki szolgálati területére. Majd 2006. február 4-én kiutazott 

Lusakába, Zambia fıvárosába. Zambiában nyelvtanfolyamon vett részt, hogy munkaterülete 

nyelvét, a bemba nyelvet elsajátítsa és megkapja munkavállalási engedélyét. Közben több 



egészségügyi intézményt meglátogatott, hogy megismerje a helyi egészségügy mőködését és 

lehetıségeit. Azóta lassan letelepszik állomáshelyén Mungwiban és megkezdi munkáját a klinikán.  

 Újra tanul magyar fiatal a Liebenzelli Misszió Teológiai Szemináriumán. Török András 

Alapítványunk segítségével egy évet tanul Liebenzellben a Sárospataki Református Teológiai 

Akadémián folytatandó tanulmányai megkezdése elıtt.  

 Alapítványunk titkára, Keresztfalvi Béla feleségével az év júniusában részt vett a 

Nemzetközi Liebenzelli Misszió éves konferenciáján Liebenzellben Alapítványunk képviseletében. 

  

I. Pénzügyi összegezés 2006. december 31-én: 

 2005. évi pénztári maradvány:   3 846 703 

 2006. évi bevételek.    11 733 668 

 Követelések:          111 752 

 Összes bevételek:   10 997 536 

 Összes kiadások:      7 637 642 

 Pénztári maradvány:     8 054 481 

Pénzkészlet: 

 OTP-ben lekötött betét:  2 203 721 

 OTP folyószámla:  5 795 486 

 Pénztárban:        55 274 

 __________________________________ 

 Maradvány pénzkészlet:  8 054 481 

 

Közcélú kiadások 

1.) Oktatás, lelkigondozás 

a.) Konferenciák kiadásai  2 273 550  2 273 550 

2.) Missziói kiadások 

a.) Külmissziói Híradó kiadása  2 332 535 

b.) Posta, telefon, telefax, internet    107 469 

c.) Ügyintézési kiadások       80 301 

d.) Külmissziói támogatás  2 100 009 

(Dr. Keszi Krisztina  

fizetése és annak járulékai) 

e.) Közlekedési kiadások     409 444 

f.) Egyéb költségek      334 334  5 364 092 

                 7 637 642 

 



II. Mőködési beszámoló 

 

 Az Alapítvány a vonatkozó állami törvények és az alapító okirat útmutatása szerint végezte 

közhasznú munkáját. 

 Állami pénzalapból vagy egyéb szervezettıl Alapítványunk nem kapott támogatást. 

Pályázaton nem vett részt. Mőködését kizárólag önkéntes adományokból tudta biztosítani. 

 Az Alapítvány tisztségviselıi nem kaptak sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást. 

Munkájukat önként, térítés nélkül végezték.  

 

III. Közhasznú tevékenységrıl szóló tartami beszámoló 

 

1.)  A határon túl élı magyarság nyelvének és öntudatának megırzését idén is támogattuk.  

Lapunkból, a Külmissziói Híradóból évente több ezer példányt küldünk egyéb 

keresztyén irodalommal együtt Kárpátaljára. Azért ide juttatunk a legtöbbet, mert itt 

van rá a legnagyobb szükség. Ezeket a küldeményeket nem postán, hanem 

megbízható ismerıseink útján juttatjuk el Beregszászra, a Református Püspöki 

Hivatalba. Onnan osztják szét szervezett úton a gyülekezetek és az érdeklıdık 

között. Ezen kívül a Felvidékre, Erdélybe, Csehországba, Szerbiába, Svájcba, 

Ausztriába és tengerentúlra, az USA-ba is küldünk példányokat lapunkból érdeklıdı 

magyar testvéreinknek. Ezek rendszeres küldemények. 

2.)  Szokásos Pedagógus Konferencián – a Biblia Szövetséggel közös rendezésben - magasan 

kvalifikált elıadók segítik a képzés sikerességét. Mivel általában a konferencián szép 

számmal vesznek részt határon túli pedagógusok is, ezért idén a konferencia 

Kárpátalján került megrendezésre. Ezzel is erısítve a határontúliakkal való 

kapcsolatokat. 

3.) Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különbözı részein végeztek egy hetes vagy 

egy napos konferencián szolgálatokat, valamint különféle missziói beszámolókat, 

elıadásokat tartottak.  

4.) Berekfürdın a Református Egyház Megbékélés Házában ebben az évben két alkalommal 

került megrendezésre u.n. lelkigondozói konferencia: februárban és novemberben. 

Mindkét alkalmon népes hallgatóság győlt össze és jó légkörben zajlottak az 

elıadások és a megbeszélések. Ezeken az alkalmakon (hétfı déltıl péntek délig) 

számos lehetıség nyílik arra, hogy a résztvevıkkel folytatott beszélgetéseken – 

csoportokban vagy négyszemközt – azokról a családi, közösségi és lelki 

problémákról beszélgessünk, amelyek ıket és környezetüket foglalkoztatják. Sokan 

szabadulnak meg súlyos lelki terheiktıl vagy új látást kapnak, és más szemmel nézik 



életüket, rendezik családi vagy közösségi kapcsolataikat és új látásukat 

környezetüknek is továbbadják. 

5.) Jó az együttmőködés a Biblia Szövetséggel. Az általuk szervezett alkalmakon rendszeresen 

részt veszünk és szolgálatokat végzünk. 

 

 A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítványának 2006-ban csak közhasznú 

tevékenysége volt. 

 A közhasznú tevékenységet megfelelınek minısítem. 

 

         Sípos Alpár Szabolcs  

         a kuratórium elnöke 

 

 


