
Od Deuteronómie 15 ... k dnešku 
 
 

Deuteronómia 15 je žiaľ, nie často citovaná katolíckym kresťanom počas ich 

nedeľnej omše.  Veď sa ich netýka.  Kresťania, katolíci a hlavne Slovania, boli po 

dva tisíc rokov cirkvou vychovávaní k tomu, aby boli slepo veriacimi a hlavne 

pokornými ovečkami: 

 

Deuteronómia  15 (Nová medzinárodná verzia, ©2010) 

Rok odpisovania dlhov (citované v plnom znení) 

 

 1 Na konci každých siedmich rokov musíte odpísať dlhy. 2 

Treba to robiť takto: Každý veriteľ zruší akúkoľvek pôžičku, 

ktorú poskytol svojmu blížnemu Izraelitovi. Nebudú 

vyžadovať platby od nikoho spomedzi svojich vlastných, 

pretože PÁNOV čas na odpísanie dlhov bol určený. 3 Je 

vám dovolené vyžadovať platbu od cudzinca, ale musíte zrušiť akékoľvek dlhy, ktoré 

vám náležia od vašich blížnych Izraelitov. 4 No nie je potrebné, aby boli medzi vami 

chudobní, lebo v zemi, ktorú vám pán, váš Boh dáva do vlastníctva a dedičstva, vás 

bohato požehná 5 ak len plne poslúchnete PÁNA vášho BOHA a budete opatrne 

nasledovať všetky tieto prikázania, ktoré vám dnes dávam. 6  Pretože PÁN váš BOH 

vás požehná tak ako sľúbil, a vy budete požičiavať mnohým národom, ale si sami 

nebudete požičiavať od žiadneho.  Budete vládnuť nad mnohými národmi, ale žiaden 

nebude vládnuť nad vami.  

 

 7 Ak sa medzi vami nájde blížny Izraelita, ktorý je chudobný v ktoromkoľvek meste 

zeme, ktorú vám PÁN váš BOH dáva, nemajte tvrdé srdce, a nebuďte lakomí voči 

nemu. 8 Práve naopak, buďte štedrí a ochotne mu požičajte čokoľvek potrebuje. 9 

Dávajte si pozor, aby ste neprechovávali vo vlastnej mysli túto zlú myšlienku: 

„Siedmy rok, ktorý je rokom rušenia pôžičiek sa blíži,” pričom by ste preukázali 

nevôľu voči tým v núdzi medzi vašimi blížnymi Izraelitami tým, že im nedáte nič.  Oni 

by sa potom mohli odvolať PÁNOVI proti vám a vy by ste boli zhrešili. 10 Im dávajte 

veľkoryso a bez frflania; potom a práve preto vás PÁN váš Boh požehná vo všetkom 

čo robíte a vo všetkom na čo položíte svoju ruku. 11  V zemi vždy budú chudobní 

ľudia.  Preto vám prikazujem, aby ste boli štedrí voči vašim blížnymi Izraelitom, ktorí 

sú chudobní a v núdzi vo vašej zemi.  

 

Originál z biblie v angličtine, možno nazrieť tu: 

http://www.biblica.com/bibles/chapter/?verse=Deuteronomy+15&version=niv     

 

V priebehu dejín organizovaného kresťanstva sa mnohé, nasledovne bez rozdielu 

potlačené skupiny, odvrátili od pokryteckej doktríny cirkvi, ktorá bola od 

prvopočiatku založená za účelom rozdelenia ľudí na tých čo majú a tých, čo nemajú 

materiálne bohatstvo, a biblia to nenecháva žiadnym tajomstvom, ktorá skupina má 

ovládať ostatné národy prostredníctvom svojej finančnej oligarchie.  Okcitánia bola 

jednou z mála krajín západnej Európy, kde sa neprenasledovali židia. 

http://www.biblica.com/bibles/chapter/?verse=Deuteronomy+15&version=niv


Dnes už málokto pochybuje o tom, že organizované kresťanstvo bolo cirkvou 

mamony, a že za účelom ideologického ovládania davov prehlasovalo pokrytecké 

ideály, ktorým samotná cirkev neverila, čo dokazovala tým, že si zaviedla jednu sadu 

zákonov sama pre seba a inú sadu zákonov pre tých pod ňou. To, že sa rozhodla 

hádzať omrvinky svojho bohatstva, čo nazvala svojou „veľkou dobročinnosťou”, 

späť, odkiaľ ho v priebehu predchádzajúcich storočí vraždami a genocídami 

nadobudla dokazuje, že cirkev si súčasne uvedomovala hodnotu verejnej mienky.  Po 

peňažnej moci je ovládanie verejnej mienky (včítane vzdelania) druhou 

najdôležitejšou požiadavkou pre nadobudnutie, alebo udržanie svetového vplyvu. 

 

Anglikánska kresťanská cirkev 

 

Zatiaľ čo ľudom na Slovensku cirkev dodnes vtĺka do hlavy, že Kristus vraj zobral na 

seba ich hriechy a ich najsvätejšou úlohou preto je už len byť dobrými a poslušnými 

ovcami (voči tým pri moci), anglikánska kresťanská cirkev je aspoň o niečo 

úprimnejšia voči svojim veriacim v jej pomerne otvorenom uctievaní materiálneho 

bohatstva. 

 

Tu je výňatok z písomného príhovoru anglikánskeho kňaza Aidana Plattena, zatiaľ čo 

bol kaplánom Biskupovi z Gloucesteru, v roku 2008: 

 

„Súdny proces ohľadom Karen Matthewsovej opäť odhalil svet, v ktorom skrytá 

„spodná trieda” žije v akejsi beznádejnosti, ktorá je určite chudobou ducha a často aj 

chudobou v materiálnych veciach. ...Pán Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, za nás sa stal 

chudobným, aby sme sa prostredníctvom jeho chudoby mohli stať bohatými.” 

 

(Karen Matthewsová bolo dieťa z chudobnej rodiny, ktoré 

vlastná matka a príbuzní uväznili v očakávaní príspevkov 

od verejnosti na jej nájdenie, podľa vzoru Madeleine 

MacCannovej, zbierky pre návrat ktorej dosiahli miliónovú 

cifru.) 

 

Síce sa spomína aj bohatstvo, či chudoba Ducha, no podľa tejto viery sa Kristus 

obetoval nato aby tí, čo majú k tomu možnosť zbohatli, a podľa pána Plattena, 

bohatí sú súčasne aj vyvolenými.  

 

V januári 2011 sa pán Platten stal vikárom v oblasti Londýna a článok vo 

Westminster Chronicle dodal, že je synom Biskupa z Wakefieldu a veľkým fanúšikom 

áut, pričom bude venovať svoj voľný čas svojej vášni spojenej s autami.  Iste sa 

nečaká, že by bol fanúšikom venovania sa chudobným, keď chudoba je iba odrazom 

úbohého a teda zrejme aj nie veľmi hodného Ducha! 

 

 

 

 

 



Predstavy o Slovákoch 

 

Väčšie Európske krajiny ako Anglicko nie sú homogénne a kultúrne rozdiely medzi 

ich krajmi môžu byť podstatné.  Gloucesterský kraj sám seba tradične považuje za 

„lepšiu” oblasť v ktorej udržiava svoje súkromné sídla 

aristokracia, včítane ústredných členov kráľovskej rodiny, 

ako sú princ Charles a princezná Anna.  Oproti Londýnu, 

alebo viac priemyselným oblastiam ako je Birmingham, bolo 

v nej pomerne málo etnických prisťahovalcov a čitateľ si 

možno vie predstaviť ako tam privítali nával slovenských 

cigáňov, ktorí si popri anglických „vyšších triedach” tiež mysleli, že oblasť je 

dostatočne pekná nato, aby sa v nej aj oni usadili.  Protislovenskú nenávisť, ktorá z 

toho vyústila medzi zväčša slabo vzdelanými malomeštiakmi v administrácii, si treba 

vedieť predstaviť.  V meste Cheltenham je navyše 

sústredená činnosť ohľadom špionážnych a 

kontrašpionážnych záznamov, ako je odpočúvanie 

telefónov, a už od časov studenej vojny bolo miestnemu 

obyvateľstvu, pre ktoré je táto organizácia hlavným 

zamestnávateľom jasné, že ľudia z východnej Európy sú 

spravidla nesmierne zlí a nesmierne hlúpi zároveň, a 

videli to dokonca aj z filmov o James Bondovi, ktoré to 

potvrdili.  Taká učená mienka o Slovanoch v tom meste a 

hlavne medzi jeho policajnými šaržami, prevláda dodnes.  

 

Na Slovensku činné agentúry, ktoré z radov poctivých a často aj pomerne 

vzdelaných Slovákov sprostredkovávajú podradné pracovné sily starobincom a iným 

v opatrovateľskej činnosti v krajinách ako je Anglicko, neodhaľujú záujemcom 

skutočné okolnosti s ktorými sa Slovák môže v niektorých oblastiach stretnúť a 

pravdu dokonca zatajujú.  Sklamanie a bolesť sú časté, a návrat domov nie je vždy 

ľahký, alebo dokonca ani len možný. 

 

Ak už aj cirkev národa priznáva, že hodnota človeka sa odráža v jeho materiálnom 

bohatstve, netreba viac rozoberať, ako sa celé takéto národy dívajú na chudobnejšie 

krajiny a jej ľudí, ako je prekrásne Slovensko. V oficiálnych prejavoch sa to neodrazí, 

ale napríklad ironické vtipkovanie medzi ľuďmi a dokonca v populárnej televízii, ktoré 

môže byť natoľko subtílne, že ujde cudzincovi bez dokonalej oxfordskej angličtiny, 

nenechá nikoho zvyknutého na jazyk a mravy, na pochybách. 

 

Len ten, kto dlhšie žije mimo a mal možnosť porovnania, si plnšie uvedomí tradičné 

Slovenské hodnoty.  Anglosasi sú veľmajstrami vyrábania predstáv a predkladania 

tovaru v obale, ktorý si jeho podstata nezaslúži.  Slovania a hlavne Slováci sa zase 

radi sami podceňujú.  No obdobie, počas ktorého sa dalo budovať na bublinách 

predstavivosti a schopnosti klamať legálne, pričom hodnoty sa čerpali predovšetkým 

z vykorisťovania krajín na nižšej ekonomickej úrovni, už prišlo ku koncu.  Ani umelo 

vytvárané vojny nebudú poháňať ináč skrachované ekonomiky dlho. 

 



Slováci majú zakotvenú predstavu o Angličanoch z románov, ktoré popisujú 

dokonalých „gentlemanov”.  Nie je jasné, nakoľko chovanie anglických futbalových 

chuligánov, ktorých z viacerých krajín už vyhostili pre hrubosť a výtržníctvo, 

zodpovedá takýmto kultúrnym predstavám klasikov.  Oproti Nemcom, ktorí radi 

hovoria otvorene a nahlas, a preto si človek zvyčajne aj môže byť istý kde u nich 

stojí, rozdiel u Angličanov môže spočívať v tom, že s nimi cudzinec nemá ani len túto 

istotu. 

 

Doslov a katarské stanovisko 

  

Každý jednotlivec je na inom stupni vývoja a Zem je dielňou života v ktorej sa Duša 

ďalej učí a stvárňuje.  Keď Duša nadobudne dostatočnú veľkosť a silu na to, aby 

stála na vlastných nohách, na tento svet už spravidla prísť nemusí. Ak sa úprimná 

Duša otvorí Bohu, Boh ju vypočuje, v najskvelejšom gotickom chráme na Zemi, 

uprostred lesa, alebo na kraji špinavej diaľnice – hockde rovnako.  Na mieste 

nezáleží, na úprimnosti - áno.  Skutočným chrámom každého človeka je jeho vlastné 

srdce.  A jeho cirkvou nech mu je jeho svedomie.  

  

Slovenský národ bol tradične, a v porovnaní so západom, otvorenejší.  Na takzvaný 

socializmus ľudia nadávali, ale spoločný nedostatok ľudí spájal.  Bola by škoda 

každej Duše ak mala, ale z vlastnej vôle zanechala, zmysel Slovanskej pospolitosti 

potom, čo sa aj Slovákom dvere do sveta a s tým aj nové možnosti, znovu otvorili.  

Každá nová možnosť v živote je iba novou skúškou. 

 

Zatiaľ, čo sa svet topí v hlbokej hospodárskej 

kríze, dochádza k ideologickej zmene.  Starý 

systém slabne a slnko opäť vyjde z východu. Zdá 

sa to takmer ironické, že práve pre toto obdobie 

Slovensko vstúpilo do oficiálnej štátnej dohody s 

Vatikánom.  

 

Územia okolo srdca Európy smerom na východ budú novou vyvolenou Zemou.  

Skutočná pravda o Bohu a jeho vlastné slová svetu k roku 2012, vychádzajú skrze 

najúprimnejšiu a čistú lásku z východu, ktorá sa podobá láske Kristovej. Žiari na nebi 

ako hviezda, a už dnes ju úprimní ľudia na celom svete sledujú.  Na to, aby ju človek 

rozpoznal, treba aspoň na chvíľu vypnúť médiá a zahĺbiť sa do vlastnej Duše.  Tam 

Božie slovo doľahne – jasne ako zvon, každému kto si ho úprimne žiada.  Na rozdiel 

od cirkvi, Boh je dokonalou inteligenciou. Všetky jeho činy sú logické a racionálne.  

Pre pochopenie správnej cesty sa treba z času na čas zastaviť a logicky rozmýšľať o 

tom, čo je správne a dobré pre každého, ako aj pre planétu na ktorej žijeme.                                       
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