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„Aki engem lát, látja az Atyát is.” 

Azt mondja Jézus, „Mostantól fogva ismeritek és látjátok őt.”  

Elképzelhetjük a tanítványok megdöbbent tekintetét. Rámerednek, fürkészik a Mester háta mögött a semmit, 
mert hiszen ott kell lennie az Atyának. De nincs ott. Nem látják. 

- Aki engem lát, látja az Atyát is.  

Így tanakodhatnak egymás között: 

- Jézust látjuk, de az Atyának nyoma sincs. Itt valami nincs rendben. Vagy a mi látásunkkal van baj, 
vagy a Mester meghibbant. Őrajta kívül mi itt senkit nem látunk.  

- Na, azért várjunk kicsit azzal a meghibbanással, ne ítéljünk elhamarkodottan. Hányszor előfordult 
már, hogy nem értettük őt, vagy valami esztelenségre vett rá bennünket és a végén mégis neki lett igaza. 
Például, mikor kérte, etessük meg a több ezer embert néhány árpakenyérrel és hallal. Lehetetlennek, 
őrültségnek gondoltuk, mégis sikerült.  

Fülöp veszi a bátorságot és kétségbeesett kísérletet tesz a helyzet tisztázására: 
- Uram, … mutasd meg nekünk az Atyát! Ez elég nekünk. 
Tiszta, világos kérés. Mai ésszel is ezt mondanánk. Ha látom, érzékelem, akkor elhiszem. Ahogy Tamás 
mondja a feltámadás után: „Hacsak nem látom, érintem … nem hiszem.” 

Marad még egy halvány lehetőség a feszültség feloldására. Amennyiben bizonyítékok nélkül is elhiszik az 
állítást. Gyermeki, őszinte, feltétlen bizalom kell ahhoz, hogy a tanítványok elhiggyék a Mester állítását. 
Jézus úgy érzi, elvárhatja a bizalomnak ezt a magas fokát. Éveken keresztül együtt voltak, osztoztak jóban, 
rosszban, számtalanszor bizonyított előttük, már igazán elhihetik, amit mond. Mindezek ellenére a 
tanítványok kételkednek, Jézusnál pedig „elszakad a cérna”, kifakad: „Hogyan mondhatod…?” „Nem 
hiszed?” 

A tanítványok a későbbi pályafutásuk során az életük feláldozásával is aláhúzzák a Jézusba vetett feltétlen 
bizalmukat, hitüket. Az évek során megérett, megerősödött a hitük, bizalmuk. Adja a Teremtő, hogy a mi 
hitünk is érlelődjön, erősödjön és kiállja az élet próbatételeit. 

Vajon én mennyire bízok a barátaimban? És én mennyire szolgálok rá az ő bizalmukra? 
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