
A mamrei vendégség
Több mint 20 éve foglalkozom hajléktalan emberekkel és cigány kö-
zösségekkel. Rengetegen keresnek meg segítségkéréssel. Nehezen
szoktam meg, s főleg az elején okozott nehézséget, hogy gyakran el
kell utasítanom embereket és kéréseket.

A fülemben motoz a mamrei jelenés a Teremtés könyvéből, ahol
Ábrahám sátra előtt megjelenik 3 férfi, s ő így invitálja őket: „hozok
egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább me-
hettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat.”

Mi az embernek a dolga a hozzá fordulóval? Mélységes és misz-
tikus, hogy a számtalan ember közül, aki a világon él, miért pont ők
azok, akik hozzánk fordulnak bajukban és szerencsétlenségükben?
Miért pont velük találkozunk reménytelen helyzetükben? Miért
minket, miért engem kérnek?

Nem egyszer történt az, hogy az engem megkeresők ellenségesen
távoztak, mivel nem tudtam enyhíteni a bajukon. A mamrei jelenés
sietett a segítségemre abban, hogy megfelelően tudjak erről gondol-
kodni. Hogy minden hozzám betérőt úgy fogadjak, mint ahogy Áb-
rahám a három férfival teszi a sátránál: vendégként bánjak velük.
A bekopogás pillanatában talán nem is tudom, hogy kérni jött, hozott
valamit, vagy csak eltévedt és útbaigazítást kér. Mi gyakran — még
itt a Szeretetszolgálatnál is — különbséget teszünk már az ajtóban.

Úgy gondoltuk a kollégáimmal, hogy közösen legalább az ajtónyi-
tást melegebbé tesszük. A betérő érezhesse azt, hogy vendég, s ahogy
Ábrahám: hellyel, étellel s itallal kínáljuk meg őt. Ezt a három egyszerű
gesztust bárki megteheti különösebb erőfeszítés nélkül, a hozzánk be-
térőket egy kényelmes fotelba ültetjük, egy pohár vízzel, kávéval vagy
teával kínáljuk. Sőt, megtisztelhetjük azzal, hogy a kávé tetejére hab, a
csésze mellé egy kis keksz kerül, mint a legelegánsabb cukrászdák-
ban. Legyen bármilyen nyomorult is a betérő, ha porceláncsészét te-
szünk elé a műanyag pohár helyett, a vendéglátásnak ez az apró gesz-
tusa észrevétlenül is megváltoztatja a találkozás hangulatát.

Ha sikerül nem figyelni arra, hogy ki a kopogtató, milyen ruhá-
ban van, hogyan beszél, ingerült, vagy ideges, amíg várakozik,
amíg eldől, hogy tudunk-e foglalkozni a sorsával, addig kénye-
lembe helyezve vendégként ül közöttünk. A „vártak engem és ked-
vesen fogadtak” érzés megjelenése — még ha nem is oldódik meg
élete problémája, amivel felkeresett minket — néha elég arra, hogy
nem ellenségként, hanem barátként távozik tőlünk.

Ha elég bátrak vagyunk és továbbgondoljuk a mamrei történetet,
látjuk, hogy Ábrahám felismeri a vándorokban az Urat. Ez persze
nem olyan egyszerű, amikor egy hajléktalan emberrel, egy alkohol-
beteggel, egy kimerült, életében megfáradt emberrel találkozunk.

A találkozás után történik meg a csoda, teljesedik be Isten Ábra-
hámnak tett ígérete, hogy Sára fogan, majd megszüli Izsákot.
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Nem mindig  tudjuk megoldani mások problémáit. A megoldás
nem is mindig általunk születik. De egy apró mozdulattal is köz-
vetíthetünk valamit Isten szeretetéből.

Ha a vándorban felismerjük az Urat, a találkozásból új élet születhet.

Kísérlet négy szóra
(ellenség, idegen, vendég, barát)

Nekem nincsenek ellenségeim.
— Lehet-e ennél jobb?

Nekem mindenki az ellenségem.
— Lehet-e ennél rosszabb?

Lehet,
lehet. Akinek nincs ellensége,

azt nincs miért irigyelni. Arctalan:
nem jó, nem szelíd. Mert feldühít a jóság, megvadít a szelídség.
Az arcunkat az ellenségeink formálják? Látják

irigyen szépnek,
kárörvendően csúnyának?

Az ellenségeink szeretnek minket, foglakoznak velünk.
Az ellenségeinknek sok mindent köszönhetünk,
legalább annyit, mint önmagunknak.

Nekem minden az ellenségem. Nekem a semmi az ellenségem. —
Ez a fokozás. A rosszabb.

És kell-e vendégelnem a semmit, barátkoznom a mindennel?
Mindennap. Soha.

Barátaim, szerettek ti engem? Olyan idegenek vagytok.
Meghívlak hát egy ismerkedési estre.
Mindenki mondja el legtitkosabb gondolatát, amit még maga előtt is szé-
gyell!
Több kiló véreshurkát veszek a piacon. Azt sütöm ki erre az alkalomra.
A házbeliek becsöngetnek, mint a megbabonázottak.
De a barátok nem jönnek. Jöjjön helyettük más!
Jöjjön a szomszéd, neki nem is kell semmit elmondania,
mindent hallottam a falon át.
Jöjjön a rendőr,

az ellenőr,
a katona,

a politikus,
a puskás,

a parancsnok,
az erénycsősz.
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