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A MAGYAREVANGÉLIUMI BÖRTÖNMISSZIÓ MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
1. Készek vagyunk minden Büntetés-végrehajtási Intézetben lévőnek az evangéliumot hirdetni, irgalmassági
alapon segíteni, köszönetet nem várva, annak tudatában, hogy bűneink miatt Isten kegyelmére szorulunk,
ugyanúgy, mint ők.
2. Minden szolgálatot, tanácsadást és segítséget a Biblia elvei alapján végzünk, mivel az Isten kijelentése, az
egyetlen mérce az igazság, a hit és az életvitel minden kérdésében.
3. Jézus Krisztus, Isten Fia, aki valóságos Isten, valóságos emberként élt a Földön. Ártatlanul halt kereszthalált
értünk, majd feltámadt a halálból és a mennybe ment Atyjához, Istenhez. Halálával mindenkorra érvényes
engesztelést szerzett bűneinkért, üdvösségünknek az Ő személyén kívül semmilyen más alapja nincs. Csak aki ezt
elfogadja, nyerheti el bűnei bocsánatát és az örök életet. Célunk ezt az örömhírt hirdetni mindenkinek, azzal a
vággyal, hogy minél többen megtérjenek. Tudatában vagyunk annak, hogy mi senkit nem tudunk megtéríteni. Az
üdvösség Isten ajándéka, amit mindenki csak személyes döntése útján nyerhet el.
4. Mindenki, aki Jézus Krisztust személyes megváltójaként és élete Urának elfogadta Isten gyermekévé és az
egyetemes Egyház tagjává lesz. Az egyetemes a Krisztus teste, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezért
munkánkat kizárólag a Szentírás és a Szentlélek vezetése alapján végezzük.
5. A börtönben lévők, a fogvatartottak, az elítéltek között nem akarunk másról tudni és szólni, mint Jézus
Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. Hirdetjük Isten ítéletét a bűn felett, és az Ö szeretetét és kegyelmét a a
bűnbánó és megtérő bűnös iránt. Hirdetjük a bún rabságából való szabadulás lehetőségét a Jézus Krisztusban való
hit által.
6.
Elzárkózunk az elől, hogy a 4.és 5. pontokban megfogalmazott alapüzeneten felül "felekezeti" tanításokat
hirdessünk, amelyek a Krisztusban hívőket szembeállíthatják egymással. Nem feladatunk bármely a Jézus
Krisztusban, mint egyetlen üdvözítőben hívő felekezet tanításainak a bírálata. Nem feladatunk, hogy kegyelmi
ajándékokat osztogassunk a fogvatartottak között. Elzárkózunk a kegyelmi ajándékokkal kapcsolatos tanítások,
gyógyítások, csodatételek hirdetésétől és gyakorlásától a börtönökben.
7. Az elitélteknek csak olyan könyveket adunk, amelyek az alapelvekkel összhangban vannak, és amelyek a
Magyar Evangéliumi Börtönmisszió vezetősége is az alapelvekkel összhangban lévőnek talál.
8. Az adományokat kizárólag az alapítvány kitűzött céljaira használjuk, de csak Istentől kérünk.
9. Bírói ítéletek felülvizsgálatával, fellebbezésével, új eljárások indításával nem foglalkozunk.
10. Munkánkat, szolgálatunkat a Büntetés-végrehajtás országos és helyi hivatalos szerveivel való
együttműködésben és utasításainak betartásával végezzük.
11. Munkatársainktól elvárjuk, hogy szellemi és gyakorlati alapelveinket fegyelmezetten betartsák szolgálatuk
során és azokban a börtönökben, ahová járnak, munkájukat a MEB helyi börtönfelelősével és a misszió többi
odajáró munkatársával összhangban végezzék.
Az "alapelvek"-et nem tekintjük lezártnak, azokat a gyakorlatból adódóan kiegészítjük, korrigáljuk. A kiegészítést
azonban mindenkor a jelen "alapelvek"-kel összhangban végezhetjük.
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