BESZÁMOLÓ
a emzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
2007. évi munkájáról

I. BESZÁMOLÓ A TEVÉKE YSÉGEKRŐL
Munkánkról általánosságban:
Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik az ide vonatkozó törvények és az alapító
okirat meghatározásai szerint.
Alapítványunk az eredeti célkitűzések elérése érdekében sokrétű munkát végzett:
igyekeztünk ébren tartani Molnár Mária emlékét, a külmisszió iránti érdeklődést, kiadványainkban
ismertettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját, imádkozó közösségek követik
folyamatosan figyelemmel a misszió történéseit, valamint igen sokan támogatják anyagilag is a
misszió tevékenységét. Oktató, ismeretterjesztő munkát végeztünk különböző konferenciákon,
valamint az írott és az elektronikus média segítségével. Határon túl élő magyar testvéreinket
támogatjuk magyar nyelvű újságunkkal lelki egészségükben, valamint nyelvük megőrzésében.
Jó az együttműködés a Biblia Szövetséggel. Sok személyes kapcsolat által a Molnár Mária
Alapítvány és a Biblia Szövetség egymás munkáját kölcsönösen segíti. Közösen szervezünk
konferenciákat és a Biblia Szövetség által szervezett alkalmakon rendszeresen résztvesznek,
szolgálnak támogatóink, és vezetőségi tagjaink.
Munkánk részletezése szolgálati területek szerinti:
1. emzetközi missziói szolgálat elmaradott országokban:
Ede és Gyöngyvér Luz - Ecuadori misszió
Missziói lapunk olvasói minden lapban nyomon követhetik a Luz házaspár, Ede és felesége,
Gyöngyvér ecuadori munkáját. A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ szegény
kétharmadához tartozó fejlődő országban – végzi hit- és ismeretterjesztő munkáját a helyi kultúra
tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés. Nagy örömmel számolnak be
minden évben a gyülekezet számbeli növekedéséről. Házi bibliakör indult, akik már alig férnek el a
házigazdák nappalijában. A gyülekezeti tagok a látogatások nagy részét már átvették Luz Edétől,
ami növekvő önállóságuk jele. Vezetőképző tanfolyamaik és gyülekezeti munkájuk célja
presbiterek képzése, hogy a gyülekezet minél előbb elérhesse az önállóságot. Ebben az évben Isten
elhívott egy házaspárt, akik át fogják venni a főállású lelkészi szolgálatot, bár Isten iránti
engedelmességükért nagy anyagi áldozatot hoznak. A Luz házaspár munkájának fontos része a
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bibliaiskolai képzés, amelyet ebben a tanévben több mint 20 hallgatóval kezdhettek el az akkreditált
képzésben, akik egy kivételével mind kitartottak, köztük néhány lelkipásztor és potenciális tanító.
Gyöngyvér a gyermekmunkában és a gyermekmunkások képzésével segíti a gyülekezet épülését.
Ede mint a Liebenzelli misszió területi vezetője összefogja és koordinálja a misszionáriusok és a
misszióhoz kapcsolódó helyi lelkészek szolgálatát.
Szolgálatuk része, hogy évről-évre segítik az amerikai önkéntes orvos-csoport gyógyító,
felvilágosító szolgálatát is.
Dr. Keszi Krisztina – Zambiai Misszió
2006-ban másik misszionáriusunk, Dr. Keszi Krisztina is kiutazott Zambiába. Nyelvi
tanulmányai közben az ország nagy részén bejárta az egészségügyi intézményeket, hogy
megismerje az ottani egészségügyi viszonyokat, szokásokat, előírásokat. Sok adminisztrációs
előkészítés, nyelvtanulás, helyi orvosi vizsgák letétele után: 2007-ben telepedett le állomáshelyén,
megismerkedve a helyi viszonyokkal, megkezdte munkáját a Mungwi klinikán. Mint a klinika első
orvosa igen sok feladat hárult rá. A gyógyítás mellet a kórház szakmai szintjének emelése, nem kis
kihívást jelent. A bemba nyelv további tanulása is igen fontosnak tűnik, ami azonban
nyelvkönyvek, és nyelvtanárok hiányában igen nehéz vállalkozás.
2. Missziói beszámoló körút
Az elmúlt évben is szerveztünk beszámoló körutat. A Kleemann házaspár őszfolyamán,
országszerte beszámoltak igen érdekes, hang-képes előadásukban Japánban végzett húsz éves
munkájukról református, evangélikus és baptista gyülekezetekben, iskolákban, gyerekalkalmakon,
idősek otthonában, és miközben arról beszéltek, hogy Isten távoli országokban is hatalmasan végzi
munkáját, egyúttal gyerekek, fiatalok és felnőttek között egy idegen kultúrát ismertetve közelebb
hozták hallgatóikhoz a japán népet. Összesen mintegy 12 helyen 18 előadást tartottak.
3. Folyóirat kiadás:
Kéthavonta megjelenő folyóiratunk a Külmissziói Híradó ma már nemcsak rendszeresen
közli két misszionáriusunk beszámolóját, hanem színes, képes borítója külső-belső borítóoldala
érzékelhető közelségbe hozza elsősorban két magyar misszionáriusunk életkörülményeit, valamint a
Liebenzelli Misszió egyes munkaterületeit is. Tartalma a jelenkori külmisszió munkák mellett,
beszámol egy külön, rendszeres rovatban a magyar külmissziói munka múltjáról, amit igen
fontosnak tartunk. Az újságunk iránti érdeklődés folyamatosan nő. Egyre több magánszemélyhez,
gyülekezethez jut el határainkon innen és túl egyaránt. Határon túlra küldött példányokkal segíteni
kívánjuk az ott élők lelki életét, anyanyelvápolását, valamint például a történeti visszatekintésekkel
nemzeti gyökereink felelevenítését is.
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4. Ismeretterjesztő szolgálat:
A világmisszióról való tájékoztatásban is egyre fontosabb eszköz az Internet. Folyamatosan
dolgoztunk honlapunk megfelelő kialakításán, frissítésén. Jelenleg egy önkéntes munkatárs vállalta
a honlap elkészítését.
Igen sokan érdeklődnek e-mailben szolgálatunk, illetve a szolgálatban való részvétel iránt.
Ez a fajta levelezés is igen sok időt igényel, csakúgy, mint a jelentkezőkkel való folyamatos
tárgyalások.
Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különböző részein végeztek egy hetes vagy
egy napos konferencián szolgálatokat, tartottak beszámolókat, ismertetőket. Pécelen a Biblia
Szövetséggel közös rendezésben Missziói konferenciát tartottunk, ahol többek között külön
előadásban emlékeztünk Molnár Mária misszionáriusnő életére és szolgálatára.
5. Lelki egészségmegőrző, oktató szolgálat:
A Pedagógus Konferencián magasan kvalifikált előadók segítették magyarországi és határon
túli pedagógusok képzését egy egyhetes konferencián.
Berekfürdőn a Református Egyház Megbékélés Házában ebben az évben két alkalommal
került megrendezésre lelkigondozó konferencia: februárban és novemberben. Mindkét alkalmon
népes hallgatóság (65-90 fő) gyűlt össze és jó légkörben zajlottak az előadások és a megbeszélések.
Ezeken az alkalmakon (hétfő déltől péntek délig) számos lehetőség nyílik arra, hogy a
résztvevőkkel folytatott beszélgetéseken – csoportokban vagy négyszemközt – azokról a családi,
közösségi és lelki problémákról beszélgessünk, amelyek őket és környezetüket foglalkoztatják.
Sokan szabadulnak meg súlyos lelki terheiktől vagy új látást, reménységet kapnak, és más szemmel
nézik életüket, rendezik család vagy közösségi kapcsolataikat és reménységükkel környezetükre is
pozitív hatással vannak.

II. BESZÁMOLÓ A 2007. ÉV PÉ ZÜGYEIRŐL
Pénzügyi összegezés 2007. december 31-én:
2006. évi pénztári maradvány
2007. évi bevételek
Követelések
Összes bevétel
Összes kiadás
Pénztári maradvány

8 054 481
12 354 029
-287 653
20 120 857
15 169 250
4 951 607
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Pénzkészlet
OTP-ben lekötött betét
OTP folyószámla

2 288 765
2 627 568
298 088
2 329 480
35 274
4 951 607

HUF-ban
EUR-ban
Pénztárban
Maradvány pénzkészlet
Közcélú kiadások
1.) Oktatás, lelkigondozás
a.) Konferenciák kiadásai

2 955 099

2.) Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása

3 187 934

b.) Posta, telefon, telefax, internet

121 772

c.) Ügyintézési kiadások

323 936

d.) Külmissziói támogatás (Zambiai misszió)

3 242 036

(Ecuadori misszió)

4 972 812

e.) Közlekedési kiadások
f.) Egyéb költségek

63 127
302 534

12 214 151
15 169 250

Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származó összeget az APEH 2007 folyamán – ügyintézési
problémák miatt - nem utalta át, így arról csak a 2008. évi jelentésben tudunk elszámolni.
Általános megjegyzések:
Az Alapítvány a vonatkozó állami törvények és az alapító okirat útmutatása szerint végezte
közhasznú munkáját.
Állami pénzalapból vagy egyéb szervezettől Alapítványunk nem kapott támogatást.
Pályázaton nem vett részt. Működését kizárólag önkéntes adományokból tudta biztosítani.
Az Alapítvány tisztségviselői nem kaptak sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást.
Munkájukat önként, térítés nélkül végezték.
Sípos Alpár Szabolcs
a kuratórium elnöke
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