SCRISOARE
DIN
PARTEA
SECRETARIATULUI-GENERAL
AL
PATRIARHIEI
IERUSALIMULUI
CĂTRE
POSTUL
ANT1
TV
REFERITOARE
LA
CARTEA
DOMNULUI ALIKAKOS
Protoc. Nr: 133
Onorați domni,
În ceea ce privește chestiunea care a apărut prin publicarea
de către Ekkremes Publications a unei cărți a jurnalistului
Dimitris Alikakos cu titlul ,,Mântuirea – Despre Lumina
Sfântă”, declarăm următoarele:
1. Scriitorul a vizitat Patriarhia Ierusalimului și s-a
întâlnit inițial cu conducătorii ei pentru a-și
satisface nevoile spirituale și apoi ca parte a unui
studiu al istoriei Patriarhiei noastre.
2. Orice interviuri video înregistrate pe care pretinde că
le-a avut la dispoziție au avut loc ilegal, fără
cunoștința interlocutorilor săi și, bineînțeles, fără
consimțământul necesar.
3. În înregistrările filmate care au fost distribuite, este
evidentă editarea frauduloasă, pentru a extrage efectul
„dorit”, fapt care, în afară de a fi condamnabil moral,
este, de asemenea, verificabil ca încălcare a legii.
4. Toate acțiunile legale necesare împotriva Google au fost
deja lansate pentru a elimina înregistrările video în
cauză de pe internet ca manipulare, având conținut
înșelător și defăimător și sfidând oamenii și
Adevărurile credinței noastre. În orice caz, ne rezervăm

în mod expres dreptul legitim la acțiunile legale
necesare care vor avea loc de facto.
5. Ceea ce este scris în cartea în cauză este un produs al
unor povestiri inventate de imaginația autorului, cu
scopul evident de a-i stârni pe credincioșii și de a
obține beneficii economice din vânzarea cărții. Alegerea
punerii în circulație a cărții în cauză la momentul
respectiv, în perioada Postului Mare și Sfânt, când
Biserica noastră se îndreaptă spre Sfântul Paște,
dovedește dincolo de orice îndoială care sunt motivele
adânci ale autorului și ale editurii.
6. Poziția oficială a Patriarhiei Ierusalimului referitoare
la slujba Sfintei Lumini este aceea inclusă în programul
Săptămânii Sfinte a fiecărui an, de pe site-ul
Patriarhiei, din studiile Părinților Aghiotafiți și în
special ale răposatului aghiotafit Kallistos Miliaras
din Revista „Nea Sion” și ceea ce se deduce din Sfânta
Biblie și din scrierile Părinților Bisericii.
Ierusalim, 18 martie 2019,
Cu respect,
ARISTARH
Arhiepiscopul Constantinei
Părinte Secretar-General

