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A European Baptist Federation  
2017-es határozata

EBF YEREVAN RESOLUTION  
ON CHRISTIAN MARRIAGE 

The European Baptist Federation Council meeting in 
Yerevan, Armenia, 20th – 23rd September 2017 reaffir-
ms its resolution on Marriage of 2010. It wishes to 
make explicit that Christian marriage based on Bib-
lical principles is between a man and a woman, and 
commends this statement to its member Unions. 

European Baptist Federation Council 
Mondo Migliore, rome, Italy 
22nd – 25th September 2010 

The European Baptist Federation Council:
Rejoices in the mutually loving and selfless re-

lationship of god the Father, Son and holy Spirit and 
the demonstration of this through the life, death and 
resurrection of Jesus Christ. 

Gives thanks to god for creating man and woman in 
his image and seeks to follow the witness and teaching 
of scripture for any expression of human sexuality. 

Urges Baptists to model, value and teach that mar-
riage is the creational and biblical setting of any sexual 
relationship between a man and a woman, as expressed 
in genesis 2:24 

Therefore, a man leaves his father and his mother and 
clings to his wife, and they become one flesh. 

Shares in the brokenness of human relationships 
and acknowledges the pain and difficulties this bro-
kenness causes for people in our churches and society. 

Affirms our responsibility to share the good News 
of Jesus Christ in word and deed with all people irres-
pective of their way of life or convictions. 

Recognises the need to encourage, support and pray 
for married people, offering pastoral and spiritual care 
for the strengthening of healthy and vibrant Christi-
an communities in relationship with Jesus Christ and 
each other.

A Magyarországi Baptista Egyház 2017-es hit-
vallás-aktualizációja

A Baptista Hitvallás 18. pontját a 2017-es kecs keméti 
egyházi közgyűlésen aktuálizálta. Alább olvasható a 
közgyűlés által elfogadott szöveg.

18. A házasság 
hisszük, hogy a házasságot Isten szerezte, hogy egy 

férfi és egy nő az ő szent akaratának megfelelően, hol-
tig tartó szeretetben és hűségben, egymás örömére és 
támogatására éljenek és gyermekeket neveljenek. Isten 
rendelésének az a házasság felel meg leginkább, ame-
lyet kölcsönös és tiszta vonzalom alapján, a Szentlélek 
vezetésére és az Ige tanácsára figyelve, józan megfonto-
lással kötnek meg a szellemi, lelki és testi szempontok-
ból egymáshoz illő házasfelek. 

Az elválást – házasságtörés esetét kivéve – Isten igé-
je alapján megengedhetetlennek tartjuk. A házasságtö-
rők nem mehetnek be Isten országába.  Az elválás után 
magára maradt fél volt házastársának élete végéig le-
hetőleg ne kössön újabb házasságot. Elismerjük azon-
ban, hogy „jobb házasságban élni, mint égni”, ezért a 
magára maradt fél újabb házasságkötését tudomásul 
vesszük.

Ugyanez a közgyűlés az alábbiakat is elfogadta:

A Magyarországi Baptista Egyház - a Bibliához ra-
gaszkodva - semmilyen módon nem fogadja el az egy-
neműek közötti házasság intézményét. 

ha bármely avatott személy, egyneműek közötti 
menyegzői szertartásban liturgiát vezet, vagy aktívan 
részt vesz ilyen istentiszteleti liturgiában, az fegyel-
mi vétségnek minősül, és az avatottság visszavonását 
eredményezi. 

ha bármelyik, a Magyarországi Baptista Egyházhoz 
tartozó gyülekezet helyet és módot ad egyneműek kö-
zött létrejövő házasságkötésnek, az fegyelmi vétségnek 
minősül, és az egyházból történő kizárást vonhatja 
maga után. 

A témához kapcsolódó baptista állásfoglalások


