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Cezarul doar administrează ce nu e al lui, nu face politică. Politică fac
oamenii care l-au pus acolo. Cezarul administrează ce i-a dat Dumnezeu prin
oameni să administreze. Când dai Cezarului ce e al Cezarului îi dai lui
Dumnezeu indirect şi îţi dai ţie. Când dai direct lui Dumnezeu nu ai dreptul
să verifici ce se face cu banii şi nu trebuie să ştie stânga ce face dreapta.
Când dai Cezarului totul e transparent şi ai drept de verificare. Acţiunea în
societatea civilă e felul cum faci verificarea şi controlezi Cezarul.
Politica lui Hristos şi a celor care îl urmează e foarte simplă: ierţi
trădătorii şi îi faci apostoli, ridici duşmanii la rang de prieteni, laşi
cărturarii să-şi vadă de cărţi pentru că n-au treabă cu acţiunea, laşi
fiecare treabă să meargă acolo unde îţi are locul, nu în altă parte, faci ce
nu pot sa facă alţii fără să îi deresponsabilizezi, laşi să se spânzure pe
cei care aleg asta.
Creştinismul nu are nimic de a face
registru. Oricare din ideologii poate
produse de acest mod de viaţă aşa cum
Rezultă ceva cu propria unitate dată
perioadă de timp.

cu vreo ideologie politică, e în alt
folosi anumite valori si comportamente
se foloseşte şi de produsele ştiinţei.
de o practică socială într-o anumită

Să fii loial unei ideologii cu un anumit conţinut înseamnă să fii loial unor
oameni cu care împărtăşeşti acel produs comun. Valoarea pentru autoconsum a
ideologiei e diferită de valoarea pentru alţii, care se vede din consecinţele
ei practice.
Se poate trăi o viaţă întreagă în orizont ideologic atunci când eşti imersat
într-o practică socială suficient de perenă. Practica va dispărea când nu mai
e potrivită mediului natural si cultural în care trăiesc oamenii.
Naţionalismul e o modă, cum te-ai purta cu perciuni. N-are nimic de a face cu

identitatea unui popor. Identitatea se constată obiectiv din ce face, ce
produce, ce mărturiseşte. Mândria e a fi român e o mândrie. Modele nu au
nimic de a face cu creştinismul, sunt mofturi sociale. Mândria e un păcat. A
clama că eşti român e o podoabă pe a fi asta, iar a fi român e doar un
detaliu existenţial al unui om. Când îţi refuzi ceea ce e esenţial,
important, aduci în faţă detaliile şi accesoriile.
Stânga şi dreapta ideologice sunt mode. Suntem slabi şi nu le putem ignora,
ne purtăm după ele.
Politica lui Hristos se ocupă de ceea ce este esenţial. De detalii se ocupă
altcineva şi cei care îi urmează lui.

Om şi raze de soare în cimitirul mănăstirii Rila,
Bulgaria.

