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akaratát és életében ezt meg is valósítja, az másokkal is 

közölni fogja Isten szándékát. 

Az Isten szavát hirdető nem építhet szavaiból légvára-

kat. Neki a súlyos valóságot kell hirdetnie. A valóság 

nagyszerűségét is. Meg annak mérhetetlen komolyságát 

is.  

Igaz ember vagyok-e?  

Kutatom-e Isten akaratát? 

Lehetek-e igaz ember, ha az Istenre nem figyelőknek en-

gedelmeskedek? 

 

 

FARAGÓ FERENC 

TANYAI SZILÁNKOK… 
*** 

Időkben és terekben élünk, amelyek időnként és 

helyenként keresztezik egymást. 

*** 

Nincs önarckép, valójában mindig egy másik sze-

mélyben tükröződünk vissza. 

*** 

Sajtószabadság. Nem az információ alakítja a mé-

diát, hanem a média az információt. 

*** 

A tény az tény, de egyben cáfolat is. 

*** 

A tegnap megtelt, ma lett belőle, a holnap még ma 

megszületik. 

*** 

Minden hatalom magában hordozza önmaga vég-

zetét, a bukást. 

*** 

Gyakran egy helyes logika mentén tévedünk. 

*** 

A várakozás nem tétlenség… 

*** 

Ha túléljük a születést, a biztos halál vár reánk. 

*** 

Addig jó, amíg meglepetéseket tudunk okozni ma-

gunknak. 

*** 

Nem a derű után jön a ború, hanem a derűben van 

benne a ború. 

*** 

A befejezett történetek mindig befejezetlenül feje-

ződnek be… 

*** 

Istennél sem nagyobb, sem kisebb nincsen. 

*** 

Mindig csak befelé lehet figyelni, kifelé sohasem. 

*** 

Van, amit ki kell mondani, s van, amit ki kell 

köpni. 

*** 

Ha arról beszélünk, amiről mindenki beszél, még 

nem biztos, hogy fontos dologról beszélünk. 

*** 

A magasba vonz a mélység, a mélységből sóvár-

gunk a magasba. 

*** 

Isten nem létezik, mert Isten a létezés maga. 

*** 

A történelmi múltunk jövője mindig bizonytalan. 

*** 

A hibákat jóvá lehet tenni, de sajnos ahhoz el is kell 

követni azokat. 

*** 

Ahol az igazságtalanság érvényre akar jutni, meg-

jelennek a mindenkori jogvédők. 

*** 

A legfőbb tapasztalás mindig a mások tapasztalása. 

*** 

Elutasítani valami, annyit tesz, mint jóváhagyni 

egy másikat. - Jóváhagyni valamit, annyit tesz, 

mint elutasítani valamit. 

*** 

Elvtársból lesz a legjobb demokrata. 

*** 

Nem az a legjobb tanítás, amit a legtöbben tudnak. 

*** 

A zuhanással addig nincs is semmi baj, míg véget 

nem ér. 

*** 

Ugyanazon dolgok ellentétben állhatnak egymás-

sal. – Különböző dolgok egységben lehetnek egy-

mással. 

*** 

Életcél: felismerni a félreismert önmagunkat! 

*** 

Disputa. Vallásról lehet, hitről nem érdemes és Is-

tenről nem lehet vitatkozni. 

*** 

Kívülről nézve önmagamat egészen mást látok. 

*** 

El van telve a szerénységéve! 

*** 

Azt érezzük, hogy a jó bennünk van, a rossz pedig 

kívül – ám a rossz is belül van! 

*** 

Korrupció: lopja a napot… 

*** 

Bizalmatlan: elkezdte figyeltetni magát. 


