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„Dumnezeu dorea o desfrânată? Da, o desfrânată. Mă refer la propria noastră natură (ființă) 

umană. Dumnzeu este puternic (atotputernic), iar aceasta (firea omului) este umilă, neputincioasă. 
Dumnezeu nu este puternic prin postura Lui, ci prin Ființa Lui. El este atotsfânt, pur, ființa Lui este 
incomprehensibilă (de neînțeles cu mintea omenească) și nestricăcioasă (veșnică, neschimbătoare). El 
este simplu (necompus) ca rațiunea, nevăzut, de necuprins cu mintea, există pretutindeni, rămâne mai 
presus de orice are limite.  

Dumnzeu este mai presus decât îngerii, superior puterilor cerești. El biruie logica omenească, 
depășește puterea minții, este cu neputință să Îl vezi, ci poți doar să crezi în El... Privește spre pământ și 
îl face pe acesta de se cutremură... A scos ape în deșert. 

Și Acesta, Care este atât de mare și de puternic (fără egal), a dorit o desfrânată. De ce? Pentru ca să 
o izbăvească de starea ei căzută, să o recreeze (după ce aceasta, curată fiind la prima ei creație, căzuse 
apoi în păcat – n.trad.) și să o facă fecioară (curată, neîntinată), ca să devină Mirele ei. Și ce face 
Dumnezeu? 

Nu îi trimite firii umane pe vreunul dintre robii Lui, nu trimite un înger la desfrânată, nu trimite 
un arhanghel, un heruvim sau un serafim. Ci El însuși, îndrăgostit de această fire umană, vine la ea. A 
iubit-o pe această desfrânată. Și ce face? 

Pentru că nu putea să o înalțe pe aceasta sus (păcătoasă fiind), a coborât însă El jos. A venit în 
coliba ei. A găsit-o îmbătată de păcat. Și în ce fel a venit Dumnezeu la ea? Nu prin arătarea clară a 
Dumnezeirii Lui, ci S-a făcut pe Sine întru totul asemenea acestei firi (în afară de păcat), pentru ca nu 
cumva văzându-L ca Dumnezeu (Mare, Atotputernic, Infinit), această desfrânată să se înspăimânte de El 
sau să vrea să fugă de El.  

Dumnezeu a găsit-o pe această desfrânată plină de răni, mânioasă, stăpânită de demoni. Și ce a 
făcut? A luat-o și a făcut-o mireasa Lui. Și ce daruri i-a dat? Un inel. Care inel? Pe Duhul Sfânt. 

Apoi Dumnezeu i-a spus: 
- Nu te-am creat eu și te-am pus în rai? 
- Ba da, i-a spus ea. 
- Și cum ai căzut (fost alungată) de acolo? 
- A venit diavolul și m-a luat din rai. 
- Ai fost pusă în rai și el te-a scos afară. Atunci te voi sădi în Mine Însumi. De Mine diavolul nu 
îndrăznește să se apropie. Păstorul te apără și lupul nu mai îndrăznește să se apropie de tine. 
- Dar eu sunt păcătoasă și întinată, i-a spus ea. 
- Nu te ascunde de mine, sunt doctor.  

Apoi El a fost foarte atent cu ea (i-a acordat multă atenție). A privit ce face. A venit să ia pe 
desfrânată, însă aceasta – subliniez acest lucru – era afundată în mizeria păcatului. Însă îți spun acestea 
ca să afli cât de mare este iubirea Mirelui. Aceasta este însușirea specifică celui care iubește: nu cere 
răspunsuri pentru păcate, ci iartă greșelile și căderile.  

Înainte această fire omenească era fiică a demonilor, fiică a pământului, nevrednică a trăi pe 
pământ. Și acum a ajuns fiica Împăratului. Și aceasta pentru că a ajuns să fie mireasă a Celui care a iubit-
o pe ea. Pentru că celui îndrăgostit nu îi pasă prea mult de comportamentul lui. Cel ce iubește nu vede 
ceea ce este urât. De aceea se și numește dragoste, pentru că de multe ori iubește și urâțenia. Astfel a 
făcut și Hristos. A văzut că firea noastră este urâțită de păcat și s-a îndrăgostit de ea (desigur, nu pentru 
păcatul ei – n.trad.) și a reînnoit-o. A luat-o drept mireasa Lui, ca fiică a Lui și o iubește și ca pe o roabă a 
Lui are grijă de ea și ca pe o fecioară o apără și ca pe un paradis o îngrădește și ca pe un mădular (o 
parte) al trupului Lui o înfrumusețează. Are grijă de ea, ca și Cap al ei ce este, o sădește ca o rădăcină 
bună, o păstorește ca un Bun Păstor. 

Ca Mire o ia de soție și ca pe o jertfă de iertare (de împăcare) o iartă, ca un Miel El se jertfește 
pentru ea, ca Mire o păstrează pe aceasta întru frumusețe, ca soț poartă de grijă ca ei să nu îi lipsească 
nimic. O, Tu, Mire Dumnezeiesc, care înfrumusețezi urâțenia miresei!” 
 
Sursa - http://trelogiannis.blogspot.com/2021/04/blog-post_45.html 



 
Boii în jug 

 
Boii poartă căluș în gură (botniță, zăbală), ca să nu guste din avutul stăpânilor lor... 
Se mișcă, înaintează, se învârt pe direcții și cărări de dinainte stabilite... 
Au un lemn care îi obligă să păstreze distanța între ei... 
Sunt controlați, conduși de puterea unei babe neputincioase și, cu toate că ei au multă putere, se 

tem de ea și o ascultă... 
După ce boii lucrează toată ziua, sunt închiși și înghesuiți devreme în staul... 
Boii nu știu ce se va întâmpla mâine cu ei, este posibil să meargă într-o plimbare până la abator, 

dar ei nu se opun! 
Orice asemănare cu realitatea actuală este întru totul... întâmplătoare! 
 
Sursa - http://trelogiannis.blogspot.com/2021/04/blog-post_67.html 
 

Duminica închinării Sfintei Cruci 
 

„Apărătoarea sau Paznica întregii lumi”, Sfânta Cruce, este pusă în centrul bisericii. Credincioșii se 
apropie de ea cu gura lor și o sărută. La fel ca orice alt lucru important și sfințit din Biserică. Sărutare și 
nădejde (așteptare). Speranță că Sfânta Cruce, prin răspândirea nevăzută a razelor ei, îmbrățișează 
întregul univers, astfel și noi, împreună răstigniți cu Domnul, devenim unul cu El și cu tot ce există în 
creație. Cine se aștepta ca o bucată de lemn și mult sânge să fie elementele constitutive ale Vieții?  
 

Hristos Timudas scrie: 
 

Un ierarh al Bisericii Greciei a spus că astăzi este o nouă iconomahie, prin frica de covid, prin 
închinarea cu mască la icoane sau prin interzicerea totală a cinstirii lor. 

Asta este nimic. Măcar au o icoană în față și pot să o vadă... 
În biserica mitropolitană Sfântul Gheorghe din Stockholm mitropolitul Cleopa Stronghilis a găsit 

un alt mod de a trece peste problemele de conștiință: a scos icoanele cu totul. 
A pregătit demult aceasta, doar că pandemia l-a ajutat să o facă fără vâlvă.  
Duminica Ortodoxiei, iar noi aici în Suedia trăim începutul noii iconomahii, prin scoaterea cu totul 

a icoanelor din biserică. 
Catedrală neogotică, de formă exterioară protestantă, dăruită mitropoliei în 1976. 
Multe icoane în ea, pictate mai ales în Athos, la Schitul Sfânta Ana. 
În vara anului 2020 au fost date jos icoanele, ca să se pună schelele pentru lucrări de întreținere și 

reparare a bisericii. Înainte de Crăciun (2020) cu o săptămână lucrările s-au încheiat, iar după 3 luni 
încă icoanele nu sunt puse la loc. Dumnezeu știe unde se află. 

Acest mitropolit Cleopa a venit în Suedia în urmă cu 7 ani și de atunci dărâmă Ortodoxia de acolo. 
Încet, dar sigur, a transformat biserica în sală pregătită pentru tot felul de întâlniri ecumeniste. În urmă 
cu 4 ani a scos candelele din biserică: „aici eu comand, nu va exista o picătură de ulei în biserică.” 

Acum iconostasul de lemn este singurul obiect ce amintește că este vorba despre o biserică 

ortodoxă. Dar fără sfinte icoane... Am cerut în mod repetat răspuns, dar mitropolitul a refuzat orice 
comunicare. Sunt cetățean suedez din 1980 și am fost epitrop în consiliul parohial al cadedralei între 
anii 2015-2017. 
 
Sursa - http://trelogiannis.blogspot.com/2021/04/blog-post_14.html 
 
Hindușii spun NU vaccinului: 
http://trelogiannis.blogspot.com/2021/04/covid-19-kai-oi.html 
 
Arhimandrit eretic, cu girul sinodului grec: 
https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/42777-a 


