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A megváltás műve pontosan a lét e két 

alapprincípiuma egységének helyreállítása. Jézus 

teljes tudásával elször a vizet emelte föl, az őselemet, 

ahogy Thalész mondja: a világ lényét. Vagy 

emlékezzünk a Teremtés Könyvének első szavaira: 

„A föld puszta volt és üres, sötétség borította a 

mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött.” 

Jézus műve a világ újrateremtése, az első teremtésnél 

magasabb, szellemi szinten. Ezért a lelkek 

mélységeit borító vizet borrá tette, vagyis a szellem 

mámorába emelte: Legyen világosság! A második 

teremtés, a megváltás műve azonban a kánai 

menyegző nagy, csudaképével nem ért véget, hanem 

éppen csak elkezdődött. Mert a bort saját vérévé 

változtatta, és kiontotta értünk. S még tovább ment: 

a megváltásban tökéletesen szabaddá tett bennünket. 

Ihatjuk az Ő vérét: a szeretet és a tudás egységét, és 

kiköphetjük.  

 

 

FARAGÓ FERENC 

TANYAI SZILÁNKOK… 
 

Posztmodern evolúció: mások eszén túljárni… 
*** 

Kohézió. Az érdek a leggyengébb, az érték a legerősebb 

összetartó erő. 

*** 

Egyháztörténet. Egyszer államosítják, másszor 

privatizálják az Istent. 

*** 

Nem azt kell tenni, amit lehet, hanem amit kell! 

*** 

A világ csak belülről látható, kívülről nem. 

*** 

Megérzi a nap melegét a gyökér, mint ahogy érzi a föld 

nedvét a lomb. 

*** 

Történelem= bűnlajstrom. 

*** 

Elfajulás: már csak az a jó, ami nincsen. 

*** 

…mert a gyermek nem naiv, hanem még bízik abban, 

amit a világban megtapasztal. 

*** 

Az öncélú feltámadás mit sem ér… 

*** 

Minél több a dogma, annál nyugodtabbak a hívek. 

*** 

Mindenki tudja azt, ami tud és senkisem tudja, amit nem 

tud. 

*** 

Az igazi konzervatívizmus nem retró- és nem 

nosztalgia egy letűnt kor után, hanem az új kor 

felismerése. 

*** 

Alaposabban kellene mérlegelnünk, hogy mi az 

elgondolható, a kimondható és a megtehető! 

*** 

Amiért érdemes élni, azért érdemes meghalni is… 

*** 

Nincs nagyobb elrugaszkodás a valóságtól, mint 

statisztikákban gyönyörködni. 

*** 

Pontosítás: az első egyházszakadás akkor volt, amikor 

az Egyház elszakadt az Istentől. 

*** 

Legyen bármi is a világon, megvan annak az ellentéte 

is. 

*** 

Van úgy, hogy a sors szépen hajtogat, s van úgy, hogy 

csúnyán összegyűr. 

*** 

Mindenki magától értetődik. 

*** 

Az élvek hajhászása és az önsanyargatás ugyanarról a 

tőről fakad. 

*** 

Nagyon nagy hiba a tökéletesség érzete… 

*** 

Az igazi valóság a valóságon túl van. 

*** 

Rosszabb félúton megállni, mint el sem indulni. 

*** 

Az életből csak részt kapunk, de a létezésből az egészet. 

*** 
 

A kötéltáncos sikere a kötélen is múlik! 

*** 

A valóságnak csak egy kis töredéke ragadható meg 

a gondolkodással. 

*** 

A külvilág és a belvilág megismerése nem azonos 

a megértésével. 

*** 

Emberi funkciók: térbetöltés és időkitöltés. 

*** 

Jogi alapállás. A legtöbb törvény törvénytelen. 

*** 

Miért pont azok tartanák be a törvényeket, akik 

hozták!? 
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