A szívnek kezekre van szüksege ...

Tájékoztató, útmutató a Mécses Szeretetszolgálat levelezői számára
Nehez feladatra vallalkoztak. Meggyozodesünk, hogy Mennyei Atyank valasztotta ki Önoket
ez aldozatos münkara, es szívükon keresztül sügallta, kesztette felhívasünkra igent mondani.
E levelezes nem egyszerü, felelotlen cseveges írott formaban, hanem nehez es aldozatos
lelkigondozoi tevekenyseg. Melyseges türelemre, bolcsessegre, beleerzo kepessegre, megertesre lesz szüksegük, s ehhez kívanünk segítseget nyüjtani a kovetkezo nehany gondolattal.
Az elíteltek tobbsegenek eloelete es bortonelete az onzes kialakülasanak es erosodesenek
kedvezett. "Az a jo, ami nekem jo!" "Amit ma megszerezhetsz, ne halaszd holnapra!" "Ami
megvan, az a biztos!" Farkastorvenyek üralkodnak szemleletükben. Sajnos legtobbjük meg
nem talalkozott onzetlenseggel, onzetlen szeretettel, ügyanakkor lelkük legmelyen ok is vagyodnak valami biztonsagra, biztos pontra az eletükben. Bizalomra, tamaszra, szeretetre, Istenre.
Elofordülhat, hogy a fenti allapot, gondolkodas, eletfilozofia es gyakorlat a levelezes soran is
megmütatkozik, sot sokszor megdobbento es elrettento is lehet. Ezt szeretnenk megelozni
ezzel az ütmütatoval, hogy ne ündort vagy felelmet valtson ki Önokbol, inkabb radobbenjenek arra, milyen magükra hagyottak, szerencsetlenek, kiszolgaltatottak es lelkileg maganyosak ezek az emberek. Nelkülozik a Jezüs altal hirdetett isteni szeretetet. Nekünk es Önoknek
kell ezt a szeretetet belopni az eletükbe! Igazi misszios feladat. Feladat Istentol! Hogyan mütatkozhat meg leveleikben az emberi, erkolcsi, tarsadalmi es gazdasagi tüdatlansagük, vagy
hamis tüdatük?











Irrealitas: csomagvaras, sokszor havonta es adj Uram, de rogton elv alapjan.
Ertekek nem ismerete: cigarettat, dragat, szaz dobozzal.
Mindenbol a legdragabbat kerik (kovetelik): szappan, borotva, krem, stb.
Nagy mennyiseg es csücsminoseg kerese: legtobbszor üzleteleshez van ra szüksegük.
Bizalmaskodas, esetleges szerelmi vallomasok, fenyegetesek: ha akarsz, ha nem, ügyis
felesegül veszlek, stb.
Meghalalas: Ha szabadülok, meghalalom, elso ütam hozzatok vezet, stb.
Barati szolgalatok kerese: írjünk ide-oda, küldjünk ide-oda csomagot, penzt, küldjünk
neki radiot, tevet, adjünk kolcson penzt, stb.
Önmagük bemütatasa: vagy artatlanok, vagy sokkal nagyobb íteletet kaptak, mint amit
megerdemeltek, milyen jomodban eltek odakint, milyen iskolai vegzettsegük van, mindenki hibas, csak ok nem, aldozatok csüpan, a bortonben eheznek, stb.
Vadaskodas: ha nem valaszolnak azonnal, vagy nem teljesítik kereseiket, vadaskodnak.

Javaslataink: Mertektartasra valo figyelmeztetes, batran, konkretan írjak meg az arakat.
Irjak ügy, hogy nem tüdok (nem is akarok) azonnal valaszolni, mert mas teendoim is vannak. Segíto, barati kapcsolatot szeretnenk, nem pedig kiszolgaloi, lelki cseledsorsot. A csomagküldest is celszerü tisztazni az elejen, írjak meg, evente hanyszor es milyen gyakorisaggal tüdnak csomagküldest vallalni (evente 2 alkalomnal tobbszor nem javasoljük). A csomagküldes lehetosegeirol, valamint a csomagok lehetseges tartalmarol minden esetben elozetesen tajekozodni kell!
Partfogoltünk fele baratsagosan, de mertektarto stílüsban, az ot erdeklo, erinto temakrol
szoljon. Legyen egyfajta szolgalat, amely a masik ember szamara a külvilag beleerzo, tamogato lelkületet jeleníti meg. Nem tanacsoljük, hogy levelezo tarsükat az elkovetett büncselekmenyrol kerdezzek. Ha az elítelt akarja, majd megírja. Ne legyünk eroszakos hitterítok,
írjünk az emberrol: münkavegzes, takarekossag, emberi segítseg, emberseg, stb. Irjünk Istenrol, baratsagos hangon, tisztelettel, es mertektartoan. Semmikepp sem bizalmaskodoan,
vallveregetoen, kioktatoan, eroszakosan. Egyszoval: okos szeretettel, egyszerüen, termeszetesen! Ereztessük, hogy a levelezotarsünk fontos a szamünkra es Isten szamara is. Sügarozzük a kereszteny ertekeket, eletszemleletet!

Bizalom és felelősség
A bizalom elmelyülese mellett is erdemes a levelezotarsünk altal írottakat fenntartasokkal
kezelni. Nem az a lenyeges, amit a fogvatartottak mondanak, hanem az a fontos, ahogyan azt
mondjak, írjak, hiszen ez elsosorban a vagyaikat, hianyaikat tükrozi. A periferian elo embertarsaink, akiknek keves onmagükert valo szemelyes figyelem jüt - ha jüt egyaltalan - konynyen kiszínezik azt ami van, sajat helyzetüket, a mültban tortenteket, egy olyan ember figyelmeert, aki torodik velük, figyel rajük, foleg ha olyan sülyos dolgokrol van szo, mint amikert legtobbünk levelezotarsa a bortonben ül.
Mi, ha tetszik, ha nem, valamifele tekintelyt kepviselünk a szemükben, valamit varnak tolünk, elsosorban figyelmet, persze sokszor mast is. Es ennek erdekeben sokszor valoban
mast mütathatnak, mint akik ok valojaban. Hiszen ha az o fejükkel gondolkodünk, akkor
eleg egyertelmü a kerdes, ami biztosan felotlik bennük: Miert kedves velem ez az ember, miert torodik velem amikor szornyü dolgokat tettem? Sokszor egyszerübb a negatív dolgokat
letagadni, vagy mashogy beallítani annak erdekeben, hogy tovabbra is fennmaradjon a figyelem es a torodes. Mert sajat(os) logikajük azt mondathatja velük, hogy a rosszert megvetes es ítelkezes jar.
Nyilvan nem mindenkinel van ez így, de ezzel szamolnünk kell, es ez nem bizalmatlansag a
reszünkrol. Sokkal inkabb a felismerese es elfogadasa annak, hogy felelosek vagyünk ertük,
egymasert es a Mecsesert is, hiszen mindannyian a Szeretetszolgalat neveben levelezünk!

Nagyon jol esik az embernek a masik bizalma, erdeklodese, figyelme - most leginkabb magünkra gondolok, mert az szamünkra is erteket kepvisel, hogy bizalmat kapünk tolük. Megis
erdemes kis fenntartassal kezelni a nagy szavakat, lelkesedest, azt, amikor azt allítja levelezotarsünk, hogy megvaltozott - mindegyikünk tüdja, hogy valtoz(tat)ni a legnehezebb dolgok
egyike. Erdemes ezekbol kicsit kitekinteni, megszemlelni mas iranybol is, es tükrot tartani
felejük. Mert minden megerzesünk ellenere, mely arra iranyül, hogy nem lehet gond abbol,
ha kiadom magam jobban, mint tanacsos, hiszen megbízom a masikban, igenis adodhat
problema es lehet olyan kimenetele a dolognak, aminek mi leszünk a karvallottjai.
"A masikert valo felelosseg nem születhet meg annak tüdata nelkül, hogy amit velem - netan
ellenem - tesz, az nem csak velem fog megtortenni, hanem vele is." (Ancsel Eva)
Anonimitás
A Levelezo Szolgalat mükodesenek alapveto feltetele, hogy a Levelezok anonimitasa semmilyen korülmenyek kozott ne serülhessen, a szemelyes adatok ne kerüljenek illetektelen kezekbe!
Nagyon fontos, hogy az ehhez szükséges óvintézkedéseket maradéktalanul betartsuk:






Szemelyes adatainkat soha, semmilyen korülmenyek kozott ne adjük ki levelezo partnerünknek, vagy az o rokonainak, ismeroseinek, beleertve a nevelo/reintegracios tisztjet is!
A szemelyes adatok vedelme erdekeben ne szervezzünk egyeni latogatasokat!
Privat üton a fogvatartott hozzatartozoival, tovabba a fogvatartott keresere harmadik
szemellyel, intezmennyel (beleertve a BV-t is) soha ne vegyük fel a kapcsolatot!
Kapcsolattartoi, illetve csomagküldesi engedelyt sajat adatokkal kitolteni szigorüan tilos!

A levelezőpartnerek között kialakuló bizalom természetes és helyénvaló folyamat, viszont nagyon könnyű átlépni egy határvonalat, aminek súlyos következményei lehetnek.
Elofordülhat, hogy a levelezopartnerünk a valosagnal pozitívabb színben tünteti fel magat,
szerepet jatszik, hogy valamit ennek fejeben kicsikarhasson tolünk. Gyakori eset, hogy a fogvatartott ketsegbeesett leveleket küldozget, amiben arra ker bennünket, hogy intezzünk el
neki, vagy valamelyik rokonanak, ismerosenek, zarkatarsanak valamilyen aprosagot, lepjünk
kapcsolatba valakivel, vagy egy intezmennyel (pl. orvossal, korhazzal). Ilyen esetekben fennall a veszelye annak, hogy a szemelyes adataink visszakerülnek a fogvatartotthoz, vagy a
zarkatarsaihoz.
Az is lehet, hogy levelezotarsünk tenyleg kierdemelte a bizalmünkat. Azonban meg ebben az
esetben is elofordül, hogy akad egy nehez pillanata, amikor mindent felresopor (idonkent
meg az eletet is) - es ilyenkor teljesen kiszamíthatatlanna valik. A bortonbe kerülesek egyik
fo oka - a bün elkovetese mellett - pont az hogy nem gondoljak vegig tetteik kovetkezmenyet!

Nagyon fontos kihangsülyozni, hogy levelezotarsünk a zarkajaban nem egyedül van! Leveleinket bar neki címezzük, az esetek nagy tobbsegeben azt az egesz zarka olvassa! Hiaba bízünk meg levelezotarsünkban, a tarsai is betekintest nyernek a levelezesbe - akkor is, ha levelezopartnerünknek ez nem all szandekaban! Volt ra pelda, hogy egy frissen szabadülo a
zarkatarsatol megszerzett címet meglatogatta. (Nem azert, hogy megkoszonje a volt zarkatarsaval valo torodest!) Remeljük, egyikonk sem szeretne hasonlo helyzetbe kerülni!
Ha a fogvatartott arra hivatkozik, hogy a BV akadalyoztatja a levelezest, a nevelotisztje kapcsolattartoi engedely kitoltesere kotelezi, semmi esetre se toltsük ki a kapott nyomtatvanyt
sajat adatainkkal! Ez esetben a problemat azonnal jelezni kell a Mecses vezetosege fele, akik
intezkedni fognak az ügyben.
A szemelyes latogatas soran kenytelenek leszünk megadni szemelyes adatainkat az adott BVintezmenynek, ami szinten veszelyes, hiszen nem tüdjük biztosítani, hogy a szemelyes adatok
ne kerüljenek illetektelen kezekbe! A szemelyes talalkozas lehetoseget a Mecses megprobalja
rendszeres csoportos beszelok szervezesevel megoldani, ahol nagy hangsülyt fektet az anonimitas biztosítasara, azonban sajnos így is elofordülhatnak visszaelesek! A BV münkatarsainak figyelmet rendszeresen felhívjük az anonimitas fontossagara, de sajnos ez sem garantalhatja 100%-ban adataink biztonsagat!
Nem veletlen, hogy Majzik Matyas, aki a Mecsest megalapította, es belülrol ismerte az intezeti
mükodest, valamint a fogvatartottak mentalhigienes allapotat, helyzetet, ezeket az ovintezkedeseket talalta ki annak erdekeben, hogy akik a krisztüsi irgalmat gyakorolni szeretnek, ezt
sajat magük es szeretteik veszelyeztetese nelkül tehessek meg!
Kérjük a Levelező Szolgálat minden tagját, hogy a fent megfogalmazott szabályokat és
irányelveket fontolja meg és tartsa be!
A Joisten aldasa legyen e kozos münkankon! Meggyozodesünk, hogy e kozos tevekenysegünk
jo es boseges termest hozo münkalkodas, melyre szeretettel es josaggal nez Mennyei Atyank.
Nagyon sok oromet nyüjt majd ez a szolgalat. Soha ne felejtsük: Jezüs Krisztüsert tesszük
mindezt!
"Akiket a legnehezebb szeretni, azoknak kell leginkabb a szeretet."

