
  

1. Kik vagyunk? 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET) Iványi Tibor lelkész 
vezetésével metodista lelkészek és gyülekezetek alapították azt követően, hogy 
egyházi és állami törvényekkel való visszaélések következtében, a XX. század ’70-es 
éveiben egyházi és állami- hatósági üldözést éltek át, és őket a Metodista Egyház a 
tisztességes párbeszéd lehetőségét következetesen elutasítva törvénytelen módon 
kirekesztette.  

Megalakulásunkról 1981. október 2-án az alábbi hivatalos közleményt adták 
ki: "Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a vallás szabad gyakorlásáról szóló 
törvény értelmében 1981. október 1-i hatállyal törvényesen elismert vallásfelekezetté 
nyilvánította a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget. A felekezet a 
Magyarországi Metodista Egyházból vált ki. Bemutatott szervezeti szabályzatukban 
kinyilvánították, hogy az állam törvényeit és rendeleteit megtartják és annak 

szellemében kívánnak működni."  

E szűkszavú tudósítás mögött nyolc év harcai, szomorúságai és reményei 
húzódnak meg.  

A MET, történetéből adódóan, de Megváltó Urától kapott elhívása alapján is 
szolgálatát elsősorban a kiszolgáltatottak és hátrányos helyzetben lévők között végzi.    

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség protestáns szabadegyház, 
Jézus Krisztus anyaszentegyházának 
egy tagja. Az Egyház működését 
egyebekben Országos Közgyűlése által 
alkotott szabályok irányítják. 

Az Egyház elfogadja az ún. 
Apostoli Hitvallást, egyetért a német és 
helvét reformáció közös 
felismeréseivel, és magáénak vallja 
azokat a hitcikkelyeket, amelyeket 
Wesley János a metodista mozgalom 
szervezése során az anglikán egyház 39 
hitágazatából fogalmazott át. 

Az Egyház vallja, hogy 
Üdvözítője Jézus Krisztus; a reformáció felismeréséhez híven hitének és a keresztyén 
élet zsinórmértékének egyedül a teljes Szentírást tartja, vallja az ó- és újszövetségi 
Szentírás elválaszthatatlanságát, és hangsúlyozza, hogy a keresztyén egyház a zsidó 
Jézus vallásának alapjain és apostolai tanításán épült fel. 

A MET szervezetileg független más hasonló hitelveket valló hazai vagy 
világegyházaktól. 

http://www.metegyhaz.hu/metkk.php?athoz=A%20MET%20Kézikönyve%20-%20Szervezeti%20szabályzat*metkk/szszmenu.txt#vissza#vissza


Az Egyház Isten Szentlelkének irányításában bízva kíván megfelelni Jézus 
Krisztus missziói elhívásának.  Az Egyház szolgálata kiterjed valamennyi hívére és 
mindazokra, akik ezt igénylik vagy elfogadják. 

Az Egyház hivatásának tekinti, hogy Isten Igéjét szóban és írásban hirdesse, 
tagjai lelki építéséről gondoskodjék, és mindazokat hitre segítse, akik szolgálatát 
elfogadják. Kötelességének tartja, hogy a szegényeket, elhagyatottakat, 
munkaképteleneket erejéhez képest támogassa, és segítséget nyújtson a 
kiszolgáltatottak és védtelenek számára. 

Az Egyház vallja, hogy minden ember szabadnak, valamint méltóságban és 
jogokban egyenlőnek születik: ennek jegyében elutasítja a rasszizmus, az 
idegengyűlölet, az antiszemitizmus és a diszkrimináció minden formáját, és 
küldetésének megvalósítása során küzd ezen ideológiák terjedése és kiteljesedése 
ellen.  

Az Egyház céljai megvalósítása érdekében sokoldalú közérdekű tevékenységet 
is folytat, különösen oktatási- nevelési, szociális, foglalkoztatási, érdekképviseleti, 
környezetvédelmi, egészségügyi, egészségmegőrző, kulturális, közművelődési, 
bűnmegelőző, gyermek- és ifjúságvédelmi téren. 

Az Egyház szervezeti alárendeltség és hitelvei feladása nélkül szívesen ápol 
lelki kapcsolatokat, nagyra értékeli a felekezetek közötti és vallásközi párbeszédet, és 
kész a keresztyénség közös céljainak, valamint az egyetemes emberi értékeknek, 
békés törekvéseknek közös szolgálatára, ahol ennek feltételei adottak.  

Az Egyház székhelye: 1086 Budapest, Dankó utca 11. 

(Összeállítva Iványi Tibor, az egyház alapító elnöke írásából, az új SzMSz 

Preambulumából és paragrafusaiból.) 
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