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Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 
2090 Remeteszőlős, Pisztráng utca 2. 

 

 

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I    J E L E N T É S 

a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány  

2015. évi munkájáról 
 

1. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL 

1.1. Általános tevékenységek: 

 Az Alapító Okiratunkban kitűzött céljaink megvalósítása érdekében különféle tevékenységeket 

végeztünk.  

 Tapasztalataink szerint a magyar lakosság kevés információval rendelkezik a külmisszióról. 

Ezért igyekeztünk ismertté tenni a Nemzetközi Liebenzelli Misszió világszerte 19 

országban, közel kétszáz misszionáriussal végzett munkáját az évi hat alkalommal megjelenő 

Külmissziói Híradó című folyóiratunkban. Valamennyi szám hozzáférhető elektronikus 

formában honlapunkon (www.liebenzell.hu). 

 Különösen 17–25 év közötti fiatalok számára hirdettük és szervezzük a Nemzetközi 

Liebenzelli Misszió IMPACT-programját, amely ennek a korosztálynak nyújt lehetőséget 

arra, hogy személyes tapasztalatot szerezzenek külföldi missziós szolgálatokban. 

 A magyar lakosságon belül protestáns gyülekezetek imádkozó közösségei figyelemmel 

kísérik a külmisszió történéseit, imakéréseit. Velük folyamatosan igyekeztünk és igyekszünk 

naprakész kapcsolatot tartani. Számos protestáns gyülekezet és intézmény támogatta 

anyagilag is missziói tevékenységünket.  

 A külmisszió iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása érdekében további lépéseket tettünk. 

Bibliaiskolai képzéseken, ifjúsági csoportokban, konferenciákon, gyülekezetekben és 

iskolákban előadásokat, ill. beszámolókat tartottunk. 

 Határon túl élő magyar testvéreinket lelki életük ápolásában és magyar anyanyelvük 

megőrzésében a kéthavonta megjelenő, ingyenes magyar nyelvű újságunkkal (Külmissziói 

Híradó) támogattuk. 

 

1.2. Speciális szolgálati területek szerinti tevékenységek 

1.2.1. Nemzetközi missziói szolgálat 

1.2.1.1. 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. 
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 Orvosi tevékenysége elsősorban diagnózisok felállításából, gyógyszeres kezelések 

megállapításából és kisebb beavatkozások elvégzéséből áll. Emellett azonban, az előző évek gyakorlata 

szerint, 2015-ben is feladata volt a kórház szakmai szintjének emelése a helyi munkatársak szakmai 

képzése által. Szintén az orvosi munka részeként felvilágosító, mentálhigiénés tevékenységet is folytat a 

betegek és hozzátartozóik között. Mindezeken túl evangéliumi szolgálatot végez mind a klinikán, mind 

a környező településeken.  Kiterjedt szolgálatot végez gyermekek között is. Egyrészt maga is 

gyermekcsoportokat tanít, másrészt szervezi, tanítási anyagokkal segíti a környező településeken folyó 

gyermekek közötti szolgálatot. Húsvétkor és Karácsonykor gyermekszíndarabokat adtak elő a 

gyermekek a saját lakóhelyükön és a Klinikán is.  

Továbbá Krisztina mozgókönyvtárat létesített bemba nyelvű evangéliumi könyvekből, hogy a 

lelki irodalom minél többekhez eljuthasson ingyenesen.  

Mivel mind az orvosi, mind a lelki munka hatékonyabb a zambiaiak saját anyanyelvén, ezért 

Krisztina 2015-ben is speciális képzés keretén belül fejlesztette bemba nyelvtudását. 
 

1.2.1.2. Edgar és Gyöngyvér Luz – képzés 

 Edgar Luz, a korábban 13 évet Ecuadorban szolgáló misszionárius 2012 őszétől az ITA 

(Interkulturális Teológiai Akadémia) egyik vezetője és tanára lett. Ez a Németországban létesített, 

gyakorlatorientált, főiskolai szintű (misszionáriusokat, lelkipásztorokat, gyülekezeti munkásokat képző) 

akadémia különösen nagy hangsúlyt helyez a kulturális különbségeken átívelő misszióra. Ede felesége, 

Gyöngyvér a misszióba készülő feleségeket segíti a felkészülésben, és mentori, ill. lelkigondozói 

szolgálatban segíti a hallgatókat. Továbbá mentorként részt vett az IMPACT-Németország program 

keretében ott-tartózkodó magyar lányok képzésében is. 
  

1.2.2. Missziói beszámoló körút 

 2015 június-júliusában és szeptemberében Lőrincz Zsanett, az IMPACT-Németország 

programból frissen hazatért fiatal lány látogatott meg különféle gyülekezeti közösségeket, iskolákat. A 

tíz beszámolón több százan hallhatták bizonyságtételét, beszámolóját a multikulturális programban 

szerzett missziói élményeiről. Általános iskolában, középiskolában és felsőoktatásban tanuló gyermekek 

hallhattak és láthattak hiteles beszámolót a szabadidő hasznos eltöltéséről. Ezzel is hozzájárultunk az 

1997. évi XXXI. tv. 39. § b) és d) pontjának (nevelési, egészségügyi és mentálhigiénés tanácsadás, és az 

ezekhez való hozzájutás megszervezése; valamint szabadidős programok szervezése) magyarországi 

megvalósításához. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy felkeltette a misszió iránti érdeklődést a fiatal 

korosztályban. 

 

1.2.3. IMPACT Németországban 

 Már 2013-ban meghirdettük azt a programot, melynek keretében 2014 őszétől 8 hónapra 

Németországban tartózkodott – az előzőekben említett – Lőrincz Zsanett. Az IMPACT-Németország 
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2014/2015. program keretében 4 különböző kulturális hátterű fiatal (ecuadori, spanyol, német, magyar) 

szolgált együtt a monbachtali konferenciaközpontban gyermekek és fiatalok között. A program célja, 

hogy már fiatalon megízleljék milyen jó megélni a keresztyénségüket, hirdetni az Örömhírt és 

interkulturális misszióban épülve szolgálni. 

 A 2015/2016-os IMPACT-Németország programban pedig már két magyar vesz részt. 2015 

őszétől 2016 májusáig Elek Renáta és Káté Eszter tartózkodik Monbachtalban további két fiatallal – egy 

német és egy spanyol fiúval. 
 

1.2.4. Folyóirat-kiadás 

 Kéthavonta megjelenő, térítésmentesen kiküldött folyóiratunk, a Külmissziói Híradó 

rendszeresen közölte dr. Keszi Krisztina beszámolóit, az IMPACT-es körleveleket, továbbá 

igyekeztünk olvasóinkkal megismertetni a Liebenzelli Misszió világszerte végzett szolgálatát. Az 

újságunk iránti érdeklődés folyamatos. Jelentős számú magánszemélyhez és közösséghez jutott el 

határainkon innen és túl. A határon túlra küldött példányokkal nemcsak az ott élők lelki életét, de 

anyanyelvápolását is segítettük. 

 2015-ben is minden lapszámban egy oldalt a gyermekeknek szenteltünk, ugyanis a 

gyermekoldalunkon található tartalom és megjelenés a 6–14 éves korosztályhoz igazodott, 

gyermeknyelven mutatva be a külmissziói szolgálat egy-egy mozzanatát, életképét. 

 Folyóiratunk kiadását önkéntes csapat segíti a szerkesztés, lektorálás, csomagolás munkáiban. 

Ebben az önkéntes munkában 15 fő vesz részt folyamatosan. 
 

1.2.5. Elektronikus ismeretterjesztő szolgálat 

 A www.liebenzell.hu címen elérhető honlapunkat folyamatosan frissítettük egy önkéntes 

munkatárs segítségével. Az IMPACT-Németország programban résztvevők hírleveleit is folyamatosan 

elhelyeztük honlapunkon, hogy ezáltal is dinamikusabb és élettelibb legyen oldalunk. 

 Számosan érdeklődtek e-mailben szolgálatunk, illetve a szolgálatban való részvétel iránt, akiknek 

igyekeztünk korrekt tájékoztatást nyújtani. 

 

1.2.6. Együttműködés más szervezetekkel 

Céljaink elérése érdekében együttműködünk olyan keresztyén szervezetekkel, amelyek egy-egy 

speciális szolgálati területen hatékonyan töltik be küldetésüket, és speciális szolgálati területük szervesen 

illeszkedik a mi céljainkhoz. 2015-ben az alábbi szervezetekkel a következőkben felsorolt 

együttműködés valósult meg: 

- 2015 őszétől együttműködünk a Fiúság Akadémia oktatási alkalmain. Alapítványunk elnöke az 

oktatási alkalmakon igyekezett misszió iránti érzékenységet és felelősségtudatot kialakítani a 

hallgatóiban. Missziónk munkáját segítette, hogy a képzési alkalmakon szórólapjainkat, 

folyóiratunk példányait kihelyeztük, ill. hirdettük soron következő programjainkat. 
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- Alapítványunk elnöke több alkalommal tartott képzést a Nógrádi Roma Misszióban, amelynek 

szintén szerves része a missziói gondolkozás erősítése, nemcsak az előadásokkal, de 

folyóiratunk, szórólapjaink terjesztésével is.  

- Vasárnapi Iskolai Szövetség „Örömhír” című folyóirata törekedett rendszeresen hírt adni 

alapítványunk missziói szolgálatairól, mellyel próbáltuk a gyermekekben elültetni a misszió iránti 

érdeklődést. 

 

1.2.7. Friss hírek a misszióból – rendszeres missziói információk elektronikus úton 

 Havonta küldjük „Friss hírek a misszióból” című információs levelünket érdeklődőknek. Az 

elektronikus úton küldött PPT fájl öt, konkrét, világmisszióhoz kapcsolódó információt fogalmaz meg, 

képekkel is illusztrálva. Ez a digitális anyag is segít a misszió iránt érdeklődőknek nyomon követni más 

országokban élő keresztyének örömeit, kihívásait, és sajnos sok esetben az átélt üldöztetést is. 2015 

végére 45 személy kapja információs levelünket. 

 

 

2. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI PÉNZÜGYEIRŐL 

2.1. Pénzügyi összegzés 2015. december 31-én forintban: 

 2014. évi pénztári maradvány:    5.440.513 Ft 

 2015. évi bevételek:    8.016.307 Ft   

 Követelések:           6.282 Ft 

Összes kiadás:     6.188.332 Ft 

 Pénz maradvány:   7.274.770 Ft 

 

 

2.2. Pénzkészlet 2015. december 31-én forintban: 

 OTP-ben lekötött betét:         0 Ft 

 OTP folyószámla:    1.719.365 Ft 

 Deviza számla:            107.776 Ft 

Értékpapír elszámolási számla:   5.424.084 Ft 

 Pénztárban és étkezési utalvány:        23.545 Ft 

 Maradvány pénzkészlet:    7.274.770 Ft 

 

 

 

Az SZJA 1%-os felajánlásokból származó 53.372 Ft összeget – mint máskor is – a határon túl élő 
magyarság nyelvének és öntudatának megőrzésére fordítottuk. Lapunkat, a Külmissziói Híradót  
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