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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
2011. évi munkájáról
I. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL VÉGZETT
TEVÉKENYSÉGEKRİL
Általános tevékenységek:
Az

Alapító

Okiratunkban

kitőzött

céljaink

megvalósítása

érdekében

különféle

tevékenységeket végeztünk.
− A 2011-es évben két olyan évfordulóra emlékeztünk, amely Molnár Máriával volt
kapcsolatos (születésének 125. évfordulója, és 75 éve történt visszaindulására Pitilura,
ahonnan már nem tért vissza Magyarországra). Így a két évforduló kapcsán, a 2011. októberi
Külmissziói Híradó elején, megemlékeztünk a vértanú-misszionáriusnırıl.
− Segítettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját. Fıleg az évi hat alkalommal
megjelenı Külmissziói Híradó címő folyóiratunkban, melyet ingyenesen küldünk
mindazoknak, akik kérik. Ugyanakkor valamennyi számot le lehet tölteni a honlapunkról
(www.liebenzell.hu) is.
− Hirdetésekkel is segítettük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját. A Japánban történt
katasztrófa-sorozat miatt, segítı csoportok mentek Japánba a németországi Liebenzelli
Misszióból. Egyik ilyen csoporthoz hirdettünk jelentkezést magyarországi személyeknek.
Szintén hirdetéssel támogattuk az Impact szolgálat munkáját, mikor meghirdettük a 2012-es
Mikronéziai Impact Teambe való jelentkezési lehetıséget.
− Továbbá megemlékezéssel is kiemeltük a Nemzetközi Liebenzelli Misszió munkáját,
ugyanis a Külmissziói Híradó 2011. júniusi számában megemlékeztünk a Liebenzelli
Misszió öt mártírjáról, köztük Molnár Máriáról.
− Alapítványunk kuratóriumának egyik tagja képviselte a Nemzetközi Liebenzelli Misszió
Molnár Mária Alapítványát a nemzetközi Mission-Net rendezvényen, 2011 végén Erfurtban.
Támogatóink közül két fiatal lány is részt vehetett ezen a találkozón.
− Protestáns gyülekezetekben jelentıs számú imádkozó közösség követte figyelemmel a
misszió történéseit, imakéréseit, a Külmissziói Híradóhoz rendszeresen mellékelt
imakéréseket tartalmazó lapok segítségével. Nagyon sokan támogatták anyagilag is a
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misszió tevékenységét.
− A külmisszió iránti elkötelezıdés megtartása, ill. kialakítása érdekében, alapítványunk
elnöke a Biblia Szövetség bibliaiskolai képzésein (Budapesten három évfolyamban, és
vidéken 6 városban) oktató tevékenységet végzett és végez folyamatosan, ahol kiemeli a
missziói lelkület fontosságát.
− Támogattuk határon túl élı, magyar testvéreinket lelki életük ápolásában, és magyar
anyanyelvük megırzésében, a kéthavonta megjelenı magyar nyelvő újságunkkal
(Külmissziói Híradó).
− Jó az együttmőködés a Biblia Szövetséggel: sok személyes kapcsolat által kölcsönösen
segítettük egymás munkáját.

Speciális szolgálati területek szerinti tevékenységek
1. Nemzetközi missziói szolgálat elmaradott országokban
Ede és Gyöngyvér Luz – Ecuadori Misszió
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. Míg korábban egy konkrét gyülekezet vezetésével
voltak megbízva, most Ede a Liebenzelli Misszió területi vezetıjeként fogta össze és koordinálta 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 gyermekmunkások képzésével segítette a helyi gyülekezetek épülését, továbbá
asszonyok közötti közösségépítı munkát végzett.
Európai fiatalokból álló csoportokat (Impact Team) fogadtak. A fiatalok betekintést
nyerhettek a helyi társadalmi életbe és a misszió munkájába, szervezett képzések és programok
keretében tanulhatták az idegen kultúra elfogadását és a beilleszkedést.
A házassággondozási szolgálatuk során, közösségi alkalmakon, valamint személyes
beszélgetésekben, segítséget nyújtottak bajban lévı házaspároknak. Ezen szolgálat bıvítése
érdekében munkatársakat képeztek.
Alapítványunk elnöke 3 hetes látogatást tehetett a Luz családnál Ecuadorban, amelynek
során szerzett tapasztalatokról és információkról beszámolót tartott itthon, az ıszi missziói
napunkon.
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Dr. Keszi Krisztina – Zambiai Misszió
Dr. Keszi Krisztina, miskolci orvos-misszionáriusunk 2006-tól szolgál a zambiai Mungwi
Klinikán, mint a klinika egyetlen orvosa, és egyetlen misszionáriusa.
Orvosi tevékenysége diagnosztizálásból és kisebb beavatkozások végzésébıl áll, ugyanis
nagyobb mőtétek végzéséhez nincs berendezkedve a helyi egészségügyi centrum. Az elızı két év
gyakorlata szerint 2011-ben is feladata volt a kórház szakmai szintjének emelése a helyi
munkatársak képzése által. A klinika lelkipásztorával együttmőködve folyamatosan végeztek
felvilágosító, mentálhigiénés és evangéliumi szolgálatot, úgy a klinikán, mint a környezı
településeken egyaránt.

Az erdei kis falvakban mozgókönyvtárat létesített bemba nyelvő

evangéliumi könyvekbıl.
2. Missziói beszámoló körút
2011 májusában Matthias Lüdemann, bangladesben szolgált német misszionárius járt
hazánkban missziói beszámoló körúton. Izgalmas, hangképes vetítéssel egybekötött elıadásokat
tartott 21 alkalommal, melyeken a Bangladesben töltött több mint 10 év tapasztalatairól és
eredményeirıl számolt be az érdeklıdıknek. A körút során a protestáns gyülekezetekben,
óvodákban, gyermekalkalmakon tartott beszámolókon nemcsak arról beszélt, hogy Isten távoli
országokban is hatalmasan végzi munkáját, hanem az ottani népet és kultúrát is közelebb hozta
különbözı korú hallgatóihoz. Fontosnak tartjuk, hogy felkeltette a misszió iránti érdeklıdést,
valamint hangsúlyozta a keresztyének missziói felelısségét.

3. Missziói nap
2011. szeptember 17-én, a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezetben országos missziói
napot tartottunk. Bevezetı igehirdetésében Horváth Géza, a helyi gyülekezet lelkésze a másokért
való felelısségünkre hívta fel a figyelmet. Majd Alapítványunk elnöke tartott beszámolót az
ecuadori misszióról. Az ott töltött három hét alatt közelebbrıl betekintést nyert a Luz család
missziói munkájába, melynek részleteit vetített képes elıadásában osztotta meg a megjelent
testvérekkel. Szintén ezen a napon képes beszámolót tartott Martin Kocher a Liebenzelli Misszió
egyik vezetıje, és áttekintést adott a misszió világszerte végzett szolgálatáról. Kiemelt
fontosságúnak tartjuk, hogy az alkalom végén a résztvevık négy csoportban imádkoztak a nap
folyamán felmerült imakérésekért.
4. Folyóirat-kiadás
Kéthavonta megjelenı folyóiratunk, a Külmissziói Híradó, rendszeresen közölte két magyar
misszionáriusunk beszámolóit, továbbá igyekeztünk olvasóinkat megismertetni a Liebenzelli
Misszió más munkaterületeivel is. Az újságunk iránti érdeklıdés folyamatosan nıtt. Egyre több
3

magánszemélyhez, gyülekezethez jutott el határainkon innen és túl egyaránt. A határon túlra küldött
példányokkal az ott élık lelki életét, anyanyelvápolását kívántuk segíteni.
5. Ismeretterjesztı szolgálat
A www.liebenzell.hu címen elérhetı honlapunkat folyamatosan frissítettük. Jelenleg is egy
önkéntes munkatárs végzi a honlap karbantartását.
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.

6. Együttmőködés más szervezetekkel
Alapítványunk elızı évbıl hagyományozott felismerése, hogy hatékonyabban érheti el
eredeti céljait, ha együttmőködik olyan keresztyén szervezetekkel, amelyek egy-egy speciális
szolgálati területen hatékonyan töltik be küldetésüket, és speciális szolgálati területük szervesen
illeszkedik a mi céljainkhoz. Ennek az elvnek mentén 2011-ben az alábbi szervezetekkel a
következıkben felsorolt együttmőködés valósult meg:
-

Biblia Szövetség. 2011-ben is együttmőködtünk a Biblia Szövetség által szervezett
bibliaiskolai képzés oktatási alkalmain. Alapítványunk elnöke, az oktatási alkalmakon,
igyekezett misszió iránti érzékenységet és felelısségtudatot kialakítani a hallgatóiban. A
missziónk munkáját segítette, hogy a képzési alkalmakon szórólapjainkat, folyóiratunk
példányait kihelyezhettük, ill. hirdethettük soron következı programjainkat.

-

Vasárnapi Iskolai Szövetség. Az „Örömhír” címő folyóirat rendszeresen hírt adott
alapítványunk missziói szolgálatairól, mellyel próbáltuk a gyermekekben elültetni a misszió
iránti érdeklıdést.

II. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI PÉNZÜGYEIRİL
Pénzügyi összegzés 2011. december 31-én forintban:
2010. évi pénztári maradvány:
6.509.776 Ft
2011. évi bevételek:
Követelések:

9.067.647 Ft
59.348 Ft

Összes bevételek:

15.636.771 Ft

Összes kiadások:

12.664.331 Ft

Pénztári maradvány:

2.972.440 Ft
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Pénzkészlet:
OTP-ben lekötött betét:

0 Ft

OTP folyószámla:

280.735 Ft

Deviza számla:

467.146 Ft

Értékpapír elszámolási számla:

2.182.194 Ft

Pénztárban:
Maradvány pénzkészlet:

42.365 Ft
2.972.440 Ft

Közcélú kiadások
Missziói kiadások
a.) Külmissziói Híradó kiadása

3.606.962 Ft

b.) Posta, telefon, telefax, internet
c.) Ügyintézési kiadások

0 Ft
38.488 Ft

d.) Külmissziói támogatás

4.748.469 Ft

e.) Közlekedési kiadások

32.085 Ft

f.) Egyéb költségek

205.797 Ft
8.631.801 Ft

Az SZJA 1 %-os felajánlásokból származó 82.634 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 – az egy fı alkalmazott kivételével - munkájukat önként,
ellenszolgáltatás nélkül végezték. 2011-ben, Csapkovics Bertalan után, aki kuratóriumi tag, ill. aki
egyben az alapítvány alkalmazottja, a munkáltató összes költsége: 1.471.568 Ft volt.
Remeteszılıs, 2012. március 23.
Sípos Alpár Szabolcs sk.
a Kuratórium elnöke
Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány
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