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Jézus feladata 
A gonosznak ellent-nem-állás mélységesen ellenkezik 

természetünkkel. De Jézus azért van, hogy a mi természe-
tünk odáig emelkedjék, hogy utálatot érezzen aziránt, ami 
ma kedvére van, és beletörődjék abba, amitől tegnap még 
visszaborzadt. Jézus minden szava feltételezi az emberi 
szellemnek ezt a tökéletes megújhodását. Ő félelem nélkül 
ellene mond a mi legáltalánosabb hajlamainknak és a mi 
legmélyebben gyökerező ösztöneinknek. Dicséri azt, ami-
től mindenki visszariad, és kárhoztatja azt, ami után va-
lamennyien törjük magunkat. Nemcsak azt hazudtolja meg, 
amit az emberek tanítanak – ami gyakran eltér attól, amit 
valóban gondolnak és cselekszenek –, hanem szembeszáll 
azzal is, amit nap mint nap tényleg gondolnak és cselek-
szenek. 

Az ő feladata az ember reformja, s még a reformjánál is 
inkább az ember megújítása. Vele kezdődik az új nemze-
dék. Ő az átgyúrt és újraöntött emberiség modellje, ar-
chetípusa, Ádámja. Szókratész reformálni akarta az észt, 
Mózes a törvényt, mások beérték azzal, hogy megváltoztat-
tak egy szertartást, egy törvénykönyvet, egy rendszert, egy 
tudományt. Jézus ellenben nem egy részét akarja megvál-
toztatni az embernek, hanem az egész embert, tetőtől tal-
pig. 

(Giovanni Papini: Krisztus története) 
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