
A szí vnek kezekre van szü kse ge ... 

Tájékoztató, útmutató a Mécses Szeretetszolgálat levelezői számára 
 

 

Nehe z feladatra va llalkoztak. Meggyo zo de sü nk, hogy Mennyei Atya nk va lasztotta ki Ö no ket 

ez a ldozatos münka ra, e s szí vü ko n keresztü l sügallta, ke sztette felhí va sünkra igent mondani. 

E leveleze s nem egyszerü , felelo tlen csevege s í rott forma ban, hanem nehe z e s a ldozatos 

lelkigondozo i teve kenyse g. Me lyse ges tü relemre, bo lcsesse gre, belee rzo  ke pesse gre, mege r-

te sre lesz szü kse gü k, s ehhez kí va nünk segí tse get nyü jtani a ko vetkezo  ne ha ny gondolattal.  

 

Az elí te ltek to bbse ge nek elo e lete e s bo rto ne lete az o nze s kialaküla sa nak e s ero so de se nek 

kedvezett. "Az a jo , ami nekem jo !" "Amit ma megszerezhetsz, ne halaszd holnapra!" "Ami 

megvan, az a biztos!" Farkasto rve nyek üralkodnak szemle letü kben. Sajnos legto bbjü k me g 

nem tala lkozott o nzetlense ggel, o nzetlen szeretettel, ügyanakkor lelkü k legme lye n o k is va -

gyo dnak valami biztonsa gra, biztos pontra az e letü kben. Bizalomra, ta maszra, szeretetre, Is-

tenre.  

 

Elo fordülhat, hogy a fenti a llapot, gondolkoda s, e letfilozo fia e s gyakorlat a leveleze s sora n is 

megmütatkozik, so t sokszor megdo bbento  e s elrettento  is lehet. Ezt szeretne nk megelo zni 

ezzel az ü tmütato val, hogy ne ündort vagy fe lelmet va ltson ki Ö no kbo l, inka bb ra do bbenje-

nek arra, milyen magükra hagyottak, szerencse tlenek, kiszolga ltatottak e s lelkileg maga nyo-

sak ezek az emberek. Ne lkü lo zik a Je züs a ltal hirdetett isteni szeretetet. Nekü nk e s Ö no knek 

kell ezt a szeretetet belopni az e letü kbe! Igazi misszio s feladat. Feladat Istento l! Hogyan mü-

tatkozhat meg leveleikben az emberi, erko lcsi, ta rsadalmi e s gazdasa gi tüdatlansa gük, vagy 

hamis tüdatük? 

 

 Irrealita s: csomagva ra s, sokszor havonta e s adj Uram, de ro gto n elv alapja n.  

 E rte kek nem ismerete: cigaretta t, dra ga t, sza z dobozzal. 

 Mindenbo l a legdra ga bbat ke rik (ko vetelik): szappan, borotva, kre m, stb. 

 Nagy mennyise g e s csü csmino se g ke re se: legto bbszo r ü zletele shez van ra  szü kse gü k. 

 Bizalmaskoda s, esetleges szerelmi valloma sok, fenyegete sek: ha akarsz, ha nem, ü gyis 

felese gü l veszlek, stb. 

 Megha la la s: Ha szabadülok, megha la lom, elso  ütam hozza tok vezet, stb. 

 Bara ti szolga latok ke re se: í rjünk ide-oda, kü ldjü nk ide-oda csomagot, pe nzt, kü ldjü nk 

neki ra dio t, te ve t, adjünk ko lcso n pe nzt, stb.  

 Ö nmagük bemütata sa: vagy a rtatlanok, vagy sokkal nagyobb í te letet kaptak, mint amit 

mege rdemeltek, milyen jo mo dban e ltek odakint, milyen iskolai ve gzettse gü k van, min-

denki hiba s, csak o k nem, a ldozatok csüpa n, a bo rto nben e heznek, stb. 

 Va daskoda s: ha nem va laszolnak azonnal, vagy nem teljesí tik ke re seiket, va daskodnak. 

 



Javaslataink: Me rte ktarta sra valo  figyelmeztete s, ba tran, konkre tan í rja k meg az a rakat. 

I rja k ü gy, hogy nem tüdok (nem is akarok) azonnal va laszolni, mert ma s teendo im is van-

nak. Segí to , bara ti kapcsolatot szeretne nk, nem pedig kiszolga lo i, lelki csele dsorsot. A cso-

magkü lde st is ce lszerü  tiszta zni az eleje n, í rja k meg, e vente ha nyszor e s milyen gyakorisa g-

gal tüdnak csomagkü lde st va llalni (e vente 2 alkalomna l to bbszo r nem javasoljük). A cso-

magkü lde s leheto se geiro l, valamint a csomagok lehetse ges tartalma ro l minden esetben elo -

zetesen ta je kozo dni kell! 

 

Pa rtfogoltünk fele  bara tsa gosan, de me rte ktarto  stí lüsban, az o t e rdeklo , e rinto  te ma kro l 

szo ljon. Legyen egyfajta szolga lat, amely a ma sik ember sza ma ra a kü lvila g belee rzo , ta mo-

gato  lelkü lete t jelení ti meg. Nem tana csoljük, hogy levelezo  ta rsükat az elko vetett bü ncse-

lekme nyro l ke rdezze k. Ha az elí te lt akarja, majd megí rja. Ne legyü nk ero szakos hitte rí to k, 

í rjünk az emberro l: münkave gze s, takare kossa g, emberi segí tse g, emberse g, stb. I rjünk Is-

tenro l, bara tsa gos hangon, tisztelettel, e s me rte ktarto an. Semmike pp sem bizalmaskodo an, 

va llveregeto en, kioktato an, ero szakosan. Egyszo val: okos szeretettel, egyszerü en, terme sze-

tesen! E reztessü k, hogy a levelezo ta rsünk fontos a sza münkra e s Isten sza ma ra is. Süga roz-

zük a kereszte ny e rte keket, e letszemle letet! 

 

 

Bizalom és felelősség 

 

A bizalom elme lyü le se mellett is e rdemes a levelezo ta rsünk a ltal í rottakat fenntarta sokkal 

kezelni. Nem az a le nyeges, amit a fogvatartottak mondanak, hanem az a fontos, ahogyan azt 

mondja k, í rja k, hiszen ez elso sorban a va gyaikat, hia nyaikat tü kro zi. A perife ria n e lo  ember-

ta rsaink, akiknek keve s o nmagüke rt valo  szeme lyes figyelem jüt - ha jüt egya ltala n - ko ny-

nyen kiszí nezik azt ami van, saja t helyzetü ket, a mü ltban to rte nteket, egy olyan ember fi-

gyelme e rt, aki to ro dik velü k, figyel ra jük, fo leg ha olyan sü lyos dolgokro l van szo , mint ami-

ke rt legto bbü nk levelezo ta rsa a bo rto nben ü l.  

 

Mi, ha tetszik, ha nem, valamife le tekinte lyt ke pviselü nk a szemü kben, valamit va rnak to -

lü nk, elso sorban figyelmet, persze sokszor ma st is. E s ennek e rdeke ben sokszor valo ban 

ma st mütathatnak, mint akik o k valo ja ban. Hiszen ha az o  fejü kkel gondolkodünk, akkor 

ele g egye rtelmü  a ke rde s, ami biztosan felo tlik bennü k: Mie rt kedves velem ez az ember, mi-

e rt to ro dik velem amikor szo rnyü  dolgokat tettem? Sokszor egyszerü bb a negatí v dolgokat 

letagadni, vagy ma shogy bea llí tani annak e rdeke ben, hogy tova bbra is fennmaradjon a fi-

gyelem e s a to ro de s. Mert saja t(os) logika jük azt mondathatja velü k, hogy a rossze rt megve-

te s e s í te lkeze s ja r.  

 

Nyilva n nem mindenkine l van ez í gy, de ezzel sza molnünk kell, e s ez nem bizalmatlansa g a 

re szü nkro l. Sokkal inka bb a felismere se e s elfogada sa annak, hogy felelo sek vagyünk e rtü k, 

egyma se rt e s a Me csese rt is, hiszen mindannyian a Szeretetszolga lat neve ben levelezü nk!  

 



Nagyon jo l esik az embernek a ma sik bizalma, e rdeklo de se, figyelme - most leginka bb ma-

günkra gondolok, mert az sza münkra is e rte ket ke pvisel, hogy bizalmat kapünk to lü k. Me gis 

e rdemes kis fenntarta ssal kezelni a nagy szavakat, lelkesede st, azt, amikor azt a llí tja levele-

zo ta rsünk, hogy megva ltozott - mindegyikü nk tüdja, hogy va ltoz(tat)ni a legnehezebb dolgok 

egyike. E rdemes ezekbo l kicsit kitekinteni, megszemle lni ma s ira nybo l is, e s tü kro t tartani 

fele jü k. Mert minden mege rze sü nk ellene re, mely arra ira nyül, hogy nem lehet gond abbo l, 

ha kiadom magam jobban, mint tana csos, hiszen megbí zom a ma sikban, igenis ado dhat 

proble ma e s lehet olyan kimenetele a dolognak, aminek mi leszü nk a ka rvallottjai.  

 

"A ma sike rt valo  felelo sse g nem szü lethet meg annak tüdata ne lkü l, hogy amit velem - neta n 

ellenem - tesz, az nem csak velem fog megto rte nni, hanem vele is." (Ancsel E va) 

 

Anonimitás  
 
A Levelezo  Szolga lat mü ko de se nek alapveto  felte tele, hogy a Levelezo k anonimita sa semmi-
lyen ko rü lme nyek ko zo tt ne se rü lhessen, a szeme lyes adatok ne kerü ljenek illete ktelen ke-
zekbe!  
 
Nagyon fontos, hogy az ehhez szükséges óvintézkedéseket maradéktalanul betart-
suk:   
 
 Szeme lyes adatainkat soha, semmilyen ko rü lme nyek ko zo tt ne adjük ki levelezo  part-

nerü nknek, vagy az o  rokonainak, ismero seinek, belee rtve a nevelo /reintegra cio s tiszt-
je t is! 

 A szeme lyes adatok ve delme e rdeke ben ne szervezzü nk egye ni la togata sokat! 
 Priva t ü ton a fogvatartott hozza tartozo ival, tova bba  a fogvatartott ke re se re harmadik 

szeme llyel, inte zme nnyel (belee rtve a BV-t is) soha ne vegyü k fel a kapcsolatot! 
 Kapcsolattarto i, illetve csomagkü lde si engede lyt saja t adatokkal kito lteni szigorü an ti-

los! 
 
A levelezőpartnerek között kialakuló bizalom természetes és helyénvaló folyamat, vi-
szont nagyon könnyű átlépni egy határvonalat, aminek súlyos következményei lehet-
nek.  
 
Elo fordülhat, hogy a levelezo partnerü nk a valo sa gna l pozití vabb szí nben tü nteti fel maga t, 
szerepet ja tszik, hogy valamit ennek feje ben kicsikarhasson to lü nk. Gyakori eset, hogy a fog-
vatartott ke tse gbeesett leveleket kü ldo zget, amiben arra ke r bennü nket, hogy inte zzü nk el 
neki, vagy valamelyik rokona nak, ismero se nek, za rkata rsa nak valamilyen apro sa got, le pjü nk 
kapcsolatba valakivel, vagy egy inte zme nnyel (pl. orvossal, ko rha zzal). Ilyen esetekben fen-
na ll a vesze lye annak, hogy a szeme lyes adataink visszakerü lnek a fogvatartotthoz, vagy a 
za rkata rsaihoz.  
 
Az is lehet, hogy levelezo ta rsünk te nyleg kie rdemelte a bizalmünkat. Azonban me g ebben az 
esetben is elo fordül, hogy akad egy nehe z pillanata, amikor mindent fe lreso po r (ido nke nt 
me g az e lete t is) - e s ilyenkor teljesen kisza mí thatatlanna  va lik. A bo rto nbe kerü le sek egyik 
fo  oka - a bü n elko vete se mellett - pont az hogy nem gondolja k ve gig tetteik ko vetkezme -
nye t!  



Nagyon fontos kihangsü lyozni, hogy levelezo ta rsünk a za rka ja ban nem egyedü l van! Levele-
inket ba r neki cí mezzü k, az esetek nagy to bbse ge ben azt az ege sz za rka olvassa! Hia ba bí -
zünk meg levelezo ta rsünkban, a ta rsai is betekinte st nyernek a leveleze sbe - akkor is, ha le-
velezo partnerü nknek ez nem a ll sza nde ka ban! Volt ra  pe lda, hogy egy frissen szabadülo  a 
za rkata rsa to l megszerzett cí met megla togatta. (Nem aze rt, hogy megko szo nje a volt za rka-
ta rsa val valo  to ro de st!) Reme ljü k, egyiko nk sem szeretne hasonlo  helyzetbe kerü lni! 
 
Ha a fogvatartott arra hivatkozik, hogy a BV akada lyoztatja a leveleze st, a nevelo tisztje kap-
csolattarto i engede ly kito lte se re ko telezi, semmi esetre se to ltsü k ki a kapott nyomtatva nyt 
saja t adatainkkal! Ez esetben a proble ma t azonnal jelezni kell a Me cses vezeto se ge fele , akik 
inte zkedni fognak az ü gyben. 
 
A szeme lyes la togata s sora n ke nytelenek leszü nk megadni szeme lyes adatainkat az adott BV-
inte zme nynek, ami szinte n vesze lyes, hiszen nem tüdjük biztosí tani, hogy a szeme lyes adatok 
ne kerü ljenek illete ktelen kezekbe! A szeme lyes tala lkoza s leheto se ge t a Me cses megpro ba lja 
rendszeres csoportos besze lo k szerveze se vel megoldani, ahol nagy hangsü lyt fektet az anoni-
mita s biztosí ta sa ra, azonban sajnos í gy is elo fordülhatnak visszae le sek! A BV münkata rsai-
nak figyelme t rendszeresen felhí vjük az anonimita s fontossa ga ra, de sajnos ez sem garanta l-
hatja 100%-ban adataink biztonsa ga t! 
 
Nem ve letlen, hogy Majzik Ma tya s, aki a Me csest megalapí totta, e s belü lro l ismerte az inte zeti 
mü ko de st, valamint a fogvatartottak menta lhigie ne s a llapota t, helyzete t, ezeket az o vinte zke-
de seket tala lta ki annak e rdeke ben, hogy akik a krisztüsi irgalmat gyakorolni szeretne k, ezt 
saja t magük e s szeretteik vesze lyeztete se ne lkü l tehesse k meg! 
 
Kérjük a Levelező Szolgálat minden tagját, hogy a fent megfogalmazott szabályokat és 
irányelveket fontolja meg és tartsa be!  
 
A Jo isten a lda sa legyen e ko zo s münka nkon! Meggyo zo de sü nk, hogy e ko zo s teve kenyse gü nk 

jo  e s bo se ges terme st hozo  münka lkoda s, melyre szeretettel e s jo sa ggal ne z Mennyei Atya nk. 

Nagyon sok o ro met nyü jt majd ez a szolga lat. Soha ne felejtsü k: Je züs Krisztüse rt tesszü k 

mindezt!  

 

"Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak kell leginka bb a szeretet."  


