Întrebare pentru monahul Sava
Lavriotul:
Aveți
pașaport
biometric?
„Părintele Sava este un om integru, care nu are acte biometrice și nu are de gând
să le ia.”
(Preot Ciprian Ioan Staicu)

Pe siteul propriu, preotul Staicu, lăudătorul și promotorul episcopului
schismatic sârb Artemie, a lansat informația că monahul Sava va veni la
București pentru o conferință. Din articol, vedem că organizatorul conferinței este
altcineva decât preotul Staicu, cu care acesta este în conflict, arătând că preotul
respectiv este marginalizat chiar în propriul grup schismatic, pe care visa
odinioară să îl conducă.
Și-a găsit gruparea Staicu-Sava-Rădeni episcop?

Monahul grec a dispărut din peisajul românesc de vreo patru luni, probabil pentru
a lăsa să se șteargă din mințile românilor efectele dezvăluirilor Mărturisii
Ortodoxe cu privire la aplecările stiliste ale cuvioșiei sale și ale celor trei
invitați pe care i-a adus la conferințele din ianuarie, prezentându-i ca
„părinții aghioriți” de la care își derivă învățătura pe care le-o decretează
adepților din România ca un veritabil papă, ex cathedra, de la microfonul
conferințelor pe care le ține prin țară, fiind, ca și papa roman, urmat fără crâcnire
de către preoții nepomenitori care i s-au alăturat, urmați, la rândul sfințiilor lor,
fără crâcnire de ucenicii proprii.
Nepomenitori greci, despre strategiile stiliste ale monahului Sava și ale
însoțitorilor săi în România

Un alt motiv al absenței monahului grec s-ar putea să fi fost și dorința de a face

uitată dărâmarea Rădeniului, la care a participat efectiv, alături de adepții săi din
schit. Reamintim că, la 28 ianuarie 2019, fix la împlinirea unui an de la
proclamarea deciziilor întâlnirii de la Roman în biserica de la Rădeni, călugărul
Sava a încercat să țină o conferință acolo, dar aceasta a fost un eșec, din pricina
poziției egumenului Pamvo față de prezența harului în Biserică.
35 de întrebări teologice despre corecta nepomenire, adresate monahului Sava
și adepților „acriviei” cuvioșiei sale

Monahul Sava și adepții săi, care au vorbit un an de zile despre faptul că toți
credincioșii, preoții, episcopii și Bisericile locale care nu au întrerupt pomenirea
sunt eretici, au fost contrariați de afirmațiile ieromonahului Pamvo (deși unii
dintre ei sunt de aceeași părere încă de la începutul luptei), care nu a făcut decât
să tragă concluzia discursului lor de un an de zile, și au părăsit schitul, împreună
cu ucenicii, dispărând cu totul din prim-planul luptei antiecumeniste,
lăsând sute de nepomenitori din toată țara fără un loc de închinare.
Scrisoarea unei credincioase din Neamț adresată celor care au provocat
căderea Rădeniului

Sfătuit probabil de preotul Staicu (vrem să rămânem naivi și să credem că e doar
o strategie destul de neinspirată a purtătorului de vorbe al monahului), monahul
Sava dorește să se reinventeze în spațiul românesc, după ce numărul adepților s-a
subțiat considerabil.
„Mărturisire spre Înviere. Trei ani de rezistență antiecumenistă în BOR”: Sinaxa
interortodoxă Botoșani II, 1 mai 2019

Pentru că despre ecumenism nu prea mai are ce spune, după ce a dus în
schismă o parte a mișcării antiecumeniste din România și, mai ales, după
ce tot ce trebuia spus a fost spus corect și patristic de Sinaxa Botoșani II,
din 1 mai 2019, unde adevărata luptă antiecumenistă s-a relansat în forță,
monahul Sava promite să le vorbească auditorilor cuvioșiei sale despre lupta
contra actelor biometrice și a pecetluirii antihristice, „în duhul Sfântului Paisie
Aghioritul și al Părintelui Iustin Pârvu”.

Monahul Sava l-a hulit, la București, pe Sfântul Paisie Aghioritul, numindu-l
indirect “antipatristic și eretic”

Prin aceasta, monahul grec pare a urmări:
1. Să deraieze atenția publicului de la discuția despre ecumenism, unde a
eșuat, și să încerce să o capteze pe tema biometriei.
2. Să își refacă imaginea de contestatar al sfințeniei Sfântului Paisie
Aghioritul.
3. Să acopere greșelile grosolane ale monahului Efrem Prodromitul, care,
prin afirmațiile iresponsabile potrivit cărora Părinții Iustin, Arsenie,
Cleopa și ceilalți mari duhovnici români ar fi fost eretici pentru că nu au
întrerupt pomenirea ecumeniștilor, a provocat nemulțumirea câtorva
dintre noii lor aliați.
Susține monahul Efrem Prodromitul că Părintele Iustin Pârvu a fost… eretic
pentru că nu a întrerupt pomenirea?

Nu știm exact ce va spune monahul Sava la conferințele sale, nici nu are prea
mare importanță. Dacă va relua afirmațiile pe care le-a făcut la Bănceni în 2016,
când a spus că simbolurile antihristice utilizate în actele biometrice privesc statul,
nu ne afectează pe noi, cu siguranță îi va contraria pe cei ce doresc o condamnare
a acestora și un mesaj clar de neprimire a lor.
S-ar putea să îl contrarieze și pe tovarășul de schismă al cuvioșiei sale, monahul
Efrem, adept și promotor al „suveranismului”, în baza căruia îi îndeamnă pe cei
care îl ascultă să renunțe la toate actele emise de stat și să se declare „persoane
suverane”, ceea ce unora dintre aceștia le aduce, când interacționează cu
autoritățile statului, probleme serioase, ce pot merge până la condamnarea
penală, în situații în care sunt prinși, de exemplu, în trafic fără acte de proprietate
a mașinii, fără carnet de conducere, acte de identitate etc.
Dacă, printr-un cameleonism cu care ne-a obișnuit și s-a făcut cunoscut și în
patria sa, monahul va lansa un atac la adresa actelor și va susține respingerea lor,
există posibilitatea, cunoscându-i extremismul demonstrat în lupta
antiecumenistă, să pună problema de așa manieră încât să completeze schisma

antiecumenistă cu o schismă pe tema actelor biometrice.
Este de așteptat să încerce să facă pe plac unui public pe care să îl considere ca
având o atitudine destul de radicală pe această temă, riscând să ducă în derizoriu
și lupta antibiometrică, foarte importantă, dacă e dusă teologic corect, și să facă,
prin aceasta, jocul sistemului, așa cum îl face prin modul în care luptă contra
ecumenismului. Cam asta ne dă de înțeles preotul Staicu că se va întâmpla.
L-am obișnuit pe monahul Sava cu întrebările noastre la conferințele pe care le
ține, iar cuvioșia sa ne-a obișnuit cu ocolirea lor, din pricina faptului că nu este în
stare să le răspundă.
Îi adresăm și de data aceasta o întrebare simplă: Aveți pașaport biometric?
Din informațiile noastre, statul grec nu are alternativă la pașapoartele
biometrice. Știm cu siguranță că Federația Rusă cere pașaport cu viză celor care
vizitează țara respectivă. Pașaportul poate fi sau nu biometric, dar trebuie să fie
valabil cu șase luni înainte de expirarea termenului.

Monahul Sava a fost la conferința de la Krasnodar, din Federația Rusă, în
luna octombrie 2017, acolo unde am fost și eu. Eu am avut pașaport temporar,
pentru că în această țară s-a obținut o alternativă la actele biometrice. Monahul
Sava a avut pașaportul pe care îl eliberează țara cuvioșiei sale, pe care îl
vedeți în prezentarea Wikipedia în continuare.

(Textul de pe Wikipedia spune: „Pașapoartele grecești sunt eliberate exclusiv
cetățenilor greci cu scopul călătoriilor internaționale. Pașapoartele biometrice se
eliberează din 26 august 2006, pașapoartele în format vechi [nebiometrice –
n.n.] fiind declarate invalide de la data de 1 ianuarie 2007. Din iunie 2009,
cipul RFID al pașaportului include două amprente digitale și o imagine
JPEG de înaltă rezoluție aparținând posesorului. Cetățenii greci sunt, în
același timp, și cetățeni ai Uniunii Europene. Pașaportul și cartea națională de
identitate permit exercitarea drepturilor la circulație și rezidență în oricare dintre
statele Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European” [s.n.])
Îmi amintesc că unii dintre preoții ruși nepomenitori, care opriseră pomenirea
necanonic, tocmai pe tema actelor biometrice, l-au părăsit repejor pe
conferențiarul atonit pentru că și-au dat seama că are în buzunar pașaport
biometric.
Nu este rolul și intenția noastră de a-l judeca pe monahul Sava cu privire la
opțiunile sale referitoare la actele biometrice. Fiecare își poartă grijă de sufletul
și libertatea sa cum crede de cuviință.
Atunci însă când vii să ții o conferință în care vorbești despre lupta contra actelor
biometrice și a pecetluirii lui antihrist în numele Sfântului Paisie Aghioritul și al
Părintelui Iustin este corect ca auditorii tăi să știe acest detaliu referitor la
atitudinea practică față de luptă a conferențiarului din fața lor.
Aflăm de la preotul Staicu că și organizatorul român al conferinței ar avea
acte biometrice. Așa că va fi o conferință pe cinste. Preotul Staicu , de dragul
răzbunării pe organizator, probabil, îl prezintă ca pe acesta ca pe o „problemă”.
Oare să nu fi știut de „problema Gheron Sava”?

Preotul Staicu ne face această dezvăluire, într-un material numit „Slalom printre
ispite și înșelări”, în care spune: „Părintele Sava este un om integru, care nu are
acte biometrice și nu are de gând să le ia”. Și atunci cum a ajuns în Rusia, de
vreme ce Grecia nu are decât pașapoarte biometrice, iar Rusia cere
pașaport obligatoriu? În încheiere, preotul îl roagă pe monahul Sava să nu se
lase folosit ca „imagine și prezență”, arătându-ne motivul prezenței monahului în
România.
Cred că părintele Sava ne datorează un răspuns la întrebarea noastră, tocmai
pentru a nu risca să asistăm la o adevărată culme a imposturii: un posesor de
pașaport biometric îndemnându-și audiența să lupte la sânge contra
acestor acte, luându-i ca martori al spuselor sale pe un sfânt grec căruia îi
neagă sfințenia și pe un mare duhovnic român, pe care îl acuză de erezie
cel care îi stă alături în aceste conferințe, fiind tradus de către cineva
care știa că are acte biometrice și a mințit că nu are, într-o conferință
organizată de un purtător de acte biometrice într-o țară cu alternativă la
biometrie, pe care o acceptă și SUA, atunci când călătorești acolo.
După cum și-a dat seama deja probabil, românii sunt hâtri din fire și nu cred că
monahul Sava ar trebui să riște, de dragul popularității iluzorii, să își piardă
imaginea și prezența, pe care i le prețuiește preotul Staicu așa de mult și să își
schimbe respectabilul nume de Gheron Sava Lavriotul pentru vreunul mai puțin
măgulitor, cum ar putea fi Gheron Sava Cipiotul sau Gheron Sava Biometridul.
Hristos a înviat!

