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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
2008. évi munkájáról

I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL VÉGZETT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK
Általános tevékenységek:
Alapítványunk az eredeti célkitőzések elérése érdekében sokrétő munkát végzett:
-

igyekeztünk ébren tartani Molnár Mária emlékét, a külmisszió iránti érdeklıdést;

-

kiadványainkban ismertettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját;

-

imádkozó közösségek követték folyamatosan figyelemmel a misszió történéseit, valamint
igen sokan támogatták anyagilag is a misszió tevékenységét;

-

oktató, ismeretterjesztı munkát végeztünk különbözı konferenciákon, valamint az írott és az
elektronikus média segítségével;

-

határon túl élı magyar testvéreinket magyar nyelvő újságunkkal támogattuk lelki
egészségükben, valamint nyelvük megırzésében;

-

jó az együttmőködés a Biblia Szövetséggel: sok személyes kapcsolat által a Molnár Mária
Külmissziói Alapítvány és a Biblia Szövetség egymás munkáját kölcsönösen segítették,
egymás rendezvényein kölcsönösen részt vettek a két szervezet támogatói és szolgáltak a
vezetıségi tagok.

Speciális szolgálati területek szerinti tevékenységek
1. Nemzetközi missziói szolgálat elmaradott országokban

Ede és Gyöngyvér Luz - Ecuadori misszió
Missziói lapunk olvasói minden lapban nyomon követhették a Luz házaspár, Ede és
felesége, Gyöngyvér ecuadori munkáját. A Luz házaspár nehéz körülmények között – a világ
szegény kétharmadához tartozó fejlıdı országban – végezte hit- és ismeretterjesztı munkáját a
helyi kultúra tiszteletben tartásával. Feladatuk továbbra is a gyülekezetépítés volt. Nagy örömmel
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számoltak be minden évben a gyülekezet számbeli növekedésérıl. 2008. szeptember 20-án,
Budapesten a Nagyvárad téri református gyülekezetben került megrendezésre a Luz házaspár
külmissziói szolgálatra történı újrakibocsátása és az ezzel egybekötött Missziói Konferencia.
Edgar és Gyöngyvér Luz immáron harmadik alkalommal indultak el Ecuadorba egy újabb, 4 éves,
külmissziós szolgálatra. Míg korábban egy konkrét gyülekezet vezetésével voltak megbízva, most
Ede a Liebenzelli Misszió területi vezetıjeként összefogja és koordinálja a misszionáriusok és a
misszióhoz kapcsolódó, helyi lelkészek szolgálatát.
A Luz házaspár munkájának fontos része volt továbbra is a felnıttképzés, amely két formában
történt. Egyrészt gyülekezeti tagok számára biztosítottak bibliaiskolai képzést, másrészt – egy
Egyesült Államok-beli egyetem kihelyezett tagozataként – felsıfokú oktatásban részesítettek
lelkipásztorokat.
Gyöngyvér hátrányos helyzető utcagyermekek között szolgált, valamint gyermekmunkások
képzésével segítette a helyi gyülekezetek épülését.
Szolgálatukhoz tartozott az is, hogy évrıl évre segítették az amerikai, önkéntes, orvoscsoport
gyógyító, felvilágosító szolgálatát.
Ezenkívül európai fiatalokból álló csoportokat (Impact team) is fogadtak; a fiatalok betekintést
nyerhettek a helyi társadalmi életbe és a misszió munkájába, szervezett képzések és programok
keretében tanulhatták az idegen kultúra elfogadását és az abba való beilleszkedést.

Dr. Keszi Krisztina – Zambiai Misszió
Dr. Keszi Krisztina, miskolci orvosnı-misszionáriusunk 2006-ban utazott ki Zambiába.
Nyelvi tanulmányai közben az ország nagy részén bejárta az egészségügyi intézményeket, hogy
megismerje az ottani egészségügyi viszonyokat, szokásokat, elıírásokat. Sok adminisztrációs
elıkészítés és a helyi orvosi vizsgák letétele után 2007-ben letelepedett állomáshelyén. Majd,
megismerkedve a helyi viszonyokkal, megkezdte munkáját a Mungwi klinikán. Mint a klinika elsı
orvosára igen sok feladat hárult rá. A gyógyítás mellet a kórház szakmai szintjének emelése nem kis
kihívást jelentett és jelent számára.
A klinika új lelkipásztorával együttmőködve folyamatosan végeztek a klinikán és a környezı
településeken felvilágosító, mentálhigiénés és evangéliumi szolgálatot.

2. Missziói beszámoló körút
2008-ban is szerveztünk beszámoló körutat. A nyár folyamán a Luz házaspár érdekes,
hangképes vetítéssel egybekötött elıadásokat tartott az ország több pontján, melyeken az
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Ecuadorban végzett 8 év tapasztalatairól, eredményeirıl számoltak be az érdeklıdıknek. A bı egy
hónap alatt Magyarország 32 helyszínén több mint 1400 ember hallhatta ıket. A református,
evangélikus és baptista gyülekezetekben, iskolákban, gyermekalkalmakon, idısek otthonaiban
tartott beszámolókon nemcsak arról beszéltek, hogy Isten távoli országokban is hatalmasan végzi
munkáját, hanem az ecaudori népet és kultúrát is közelebb hozták különbözı korú hallgatóikhoz.

3. Folyóirat kiadás
Kéthavonta megjelenı folyóiratunk, a Külmissziói Híradó nemcsak rendszeresen közölte két
magyar misszionáriusunk beszámolóit, hanem színes, fényképes, külsı és belsı borítóoldala
érzékelhetı közelségbe hozta életkörülményeiket, valamint a Liebenzelli Misszió egyes
munkaterületeit is. A jelenkori külmissziói munka mellett, külön, rendszeres rovatban ismertette a
magyar külmissziói munka múltját, amit igen fontosnak tartunk. Az újságunk iránti érdeklıdés
folyamatosan nıtt. Egyre több magánszemélyhez, gyülekezethez jutott el határainkon innen és túl
egyaránt. A határon túlra küldött példányokkal az ott élık lelki életét, anyanyelvápolását, valamint,
például a történeti visszatekintésekkel, nemzeti gyökereink felelevenítését kívántuk segíteni.

4. Ismeretterjesztı szolgálat
A világmisszióról szóló tájékoztatásban is egyre fontosabb eszköz az Internet. Folyamatosan
frissítettük honlapunkat. Jelenleg egy önkéntes munkatárs végzi a honlap karbantartását.
Igen sokan érdeklıdtek e-mailben szolgálatunk, illetve a szolgálatban való részvétel iránt.
Az érdeklıdıket igyekeztünk megfelelıen tájékoztatni.
Az Alapítvány elnöke és munkatársai az ország különbözı részein, egyhetes vagy egynapos
konferenciákon szolgáltak: beszámolókat, ismertetıket tartottak.

II. BESZÁMOLÓ A 2008. ÉV PÉNZÜGYEIRİL
Pénzügyi összegzés 2008. december 31-én forintban:
2007. évi pénztári maradvány: 4 951 607
2008. évi bevételek.
Követelések:

9 624 004
139 250

Összes bevételek:

14 436 361

Összes kiadások:

6 861 069

Pénztári maradvány:

7 575 292
3

Pénzkészlet:
OTP-ben lekötött betét:

2 381 741

OTP folyószámla:

5 158 277

Pénztárban:

35 274

__________________________________
Maradvány pénzkészlet:

7 575 292

Közcélú kiadások
Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása
b.) Posta, telefon, telefax, internet
c.) Ügyintézési kiadások

2 936 726
23 868
140 944

d.) Külmissziói támogatás (Zambiai misszió)

3 221 941

e.) Közlekedési kiadások

267 784

f.) Egyéb költségek

269 806
6 861 069

Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származóan
2007-es felajánlásból (technikai okok miatt csak 2008-ban kaptuk meg)
2008-as felajánlásból

29.546 Ft-ot kaptunk,
107.589 Ft-ot kaptunk.

Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származó 137.135 Ft összeget – mint máskor is – a határon túl élı
magyarság nyelvének és öntudatának megırzésére fordítottuk. Lapunkat, a Külmissziói Híradót,
folyamatosan, térítésmentesen küldtük és küldjük Kárpátaljára, Felvidékre, Erdélybe és a
Délvidékre.

Megjegyzések:
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 munkájukat önként, ellenszolgáltatás nélkül végezték.
Remeteszılıs, 2009. február 28.
Sípos Alpár Szabolcs
a Kuratórium elnöke
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
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