
ДА ЛИ СУ ЈЕВРЕЈСКЕ СИНАГОГЕ МЕСТО СЛУЖЕЊА БОГУ ИЛИ ЂАВОЛУ? 
У ДИРЕКТНОЈ СУПРОТНОСТИ  ХРИСТОВИМ РЕЧИМА, «ВЕРУЈУ» ЦАРИГРАДСКОГ ПАТРИЈАРХА 
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ПОРУКА  
ЦАРИГРАДСКОГ  
ПАТРИЈАРХА  г .  
ВАРТОЛОМЕЈА  

УПУЋЕНА  
ЦЕНТРАЛНОМ  
ИЗРАЕЛСКОМ  

САВЕТУ  (20.1.2010) 

”Високопоштованом г-ну Мојсеју Константину, Председнику 
Централног Израелског Савета Грчке, благодат и мир од Бога.
Са великом жалошћу сазнали смо у Цариградској 
Патријаршији за нови покушај изазивања пожара у згради 
Јеврејске Синагоге у Старом Граду у Хања.  
Зато Вам и овом нашом Патријарашком Граматом јављамо да 
осуђујемо тај чин, као и сваки покушај насиља и тероризма а 
особито против места  где се служи Богу , и изражавамо 
Вам најдубљу жалост наше најсветије Цариградске Цркве 
нашу лично због овог догађаја, и молимо се да Бог сачува Вас 
и Јеврејску заједницу у Грчкој од сваког напада. 
Поводом тога, призивамо на Вас благодат и безграничну 
милост Божију. 

20 Јануар 2010.
Ватрени молитвеник Богу 
Цариградски Патријарх Вартоломеј” 

 

 

 

ГОСПОД  НАШ  ИСУС  ХРИСТОС:  
 

 

 (Обраћајући се свом ученику и писцу књиге 
Откровења, Еванђелисту Јовану:) 

  ”И анђелу Цркве у Смирни напиши: ТАко говори Први и 
Послењи, који беше мртав и оживе; Знам дела твоја, и 
невољу и сиромаштво – али си богат – и хулу оних који 
говоре да су Јудејци а нису, него синагога сатанина...” 
(Отк. 2, 8-9) 

 

СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ: 
 (”Беседе против Јудеја”) 

 

◊  ”Пошто, дакле, не знају Оца, распели су Сина и 
одбацили помоћ Духа, ко неће са смелошћу рећи да је 
њихова синагога збориште демона? Тамо се не 
прославља Бог, него је то место 
идолопоклоништва”  (Беседа 6, 6; стр. 321) 
◊  Немој ми само рећи да се тамо налази закон и 
књиге прорка. То није довољно да учини место 
светим... Пошто је чак и Ђаво наводио речи Писма, 
зар су тако његова уста освећена? 
(Беседа 6, 6; стр. 321) 
◊  Код Јевреја не постоји више ни жртва нити 
свештенство  (Беседа 5, 12; стр. 291) 
◊  Њихов ”свештеник” је нечист и богохулан и 
безбожан и разгневљује Бога (Беседа 6, 5; стр. 317) 
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