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Knjiga Denar je cerkveni bog
avtorja Vladka Begana je ena
tistih, ki vas pretrese v teme-

ljih. In po kateri na svet nikoli ve~ ne
gledate tako, kot ste do zdaj. Pa za~ni-
mo. Katoli{ka cerkev je prva in najsta-
rej{a multinacionalka na svetu. In naj-
bogatej{a. [e danes. Njeno bogastvo
ocenjujejo na kakih pet tiso~ milijard
evrov. In to premo‘enje upravlja samo
ena oseba. To je rimski {kof – pape‘.
Kdo od svetovnih voditeljev samostoj-
no upravlja tak{no bogastvo? Noben.
Tako ima katoli{ka cerkev tudi neiz-
merno politi~no mo~, ki jo s pridom
uporablja za {irjenje svojih interesov
po vsem svetu. Ob vsem tem svojem
bogastvu pa ne poka‘e niti najmanj{e
milosti, da bi z njim odpravila svetov-
no rev{~ino in lakoto. Nasprotno. Cer-
kev ho~e na vsak na~in zavladati svetu.

Knjiga ima zelo pomenljiv podna-
slov: »Tiso~e milijard v cerkvenih blagaj-
nah, na svetu pa milijarde revnih in
la~nih«. Katoli{ka cerkev je najve~ja za-
sebna finan~na mo~ sveta. Je multinacio-
nalka s svojimi predstavni{tvi po vsem
svetu, ki odkrito ali prikrito vlada ‘e
skoraj dva tiso~ let. Katoli{ka cerkev je
prisotna domala v vseh dr‘avah sveta,
zaradi ~esar je njeno premo‘enje po vsej
zemeljski obli.

NAJBOGATEJ[A DR@AVA
Tudi katoli{ka cerkev v Sloveniji je

zelo bogata. Njeno premo‘enje gre v sto-
tine milijonov evrov, ~e ‘e ne okoli mili-
jarde evrov in ve~. Katoli{ka cerkev v
Sloveniji je lastnica desettiso~ev hektar-
jev zemlje, predvsem gozdov, in tiso~ev
zgradb. ^eprav je zelo bogata, ji Repu-
blika Slovenija vsako leto da {e desetine
milijonov evrov davkopla~evalskega

denarja v obliki neposrednih finan~nih
sredstev ali pa kot dav~ne olaj{ave. In ji
tako pove~uje bogastvo.

Po uradnih dr‘avnih podatkih so v
Sloveniji samo cerkvene nepremi~nine
v lasti ‘upnij vredne ve~ kot petsto
milijonov evrov. Koliko pa je {e denarja?
Pa zlata in vrednostnih papirjev? In
umetnin? Pla~ujejo davek od pla~il za
ma{e, pogrebe …? Ne! Zakaj ne? Ker
imajo dav~ne privilegije! To je pa~ revna
cerkev! To mantro pa ponavljajo ob
vsaki prilo‘nosti.

»Slovensko ljudstvo vedno bolj stra-
da, slovenska dr‘ava pa financira neiz-
merno bogato cerkev. V ~igavo korist
dela dr‘ava Slovenija – slovenskih dr‘av-
ljanov ali Vatikana,« se spra{uje avtor
knjige.

Ne pozabimo. Vatikan je dr‘ava.
Najmanj{a dr‘ava na svetu. A najboga-
tej{a dr‘ava na svetu, gledano na prebi-
valca. Vatikan ima policijo, vojsko ({vi-
carsko gardo) in tudi ustavo. Po zadnji
ustavi, ki jo je sprejel pape‘ leta 2000, je
pape‘ absolutni monarh, saj v sebi zdru-
‘uje vse tri veje oblasti: zakonodajno,
izvr{ilno in sodno. Delitve oblasti pape‘
ne pozna. Tak{ne mo~i nima noben drug
dr‘avni poglavar. O pravni dr‘avi tu ni
ne duha ne sluha. Vatikanska mestna
dr‘ava je tvorba, ki spada dale~ nazaj v
preteklost in z modernim tipom demo-
krati~ne dr‘ave nima nobene zveze.

NADZOR
NAD AMERI[KO

CENTRALNO BANKO
Cerkev ima v lasti vrsto vplivnih

bank v Italiji in drugje. V Nem~iji jih ima
vsaj pet. Sveti sede‘ kot cerkveni vrh
ima v vatikanskem mestu svojo banko,
ki se imenuje Zavod za verske dejavno-
sti (IOR). Ta banka je bila vpletena v od-
mevne {kandale. Vatikan posluje z mno-
gimi bankami po svetu, tudi z banko
Rothschild Hambros Bank, Credit Suisse,
Morgan Bank … Ima milijarde delnic in
drugih vrednostnih papirjev v najve~jih
svetovnih korporacijah, kot so Gulf Oil,
Shell, General Motors, Bethlehem Steel,
General Electric … Kapital je investirala
v vsa mogo~a podjetja, v velika {panska
podjetja, v francoske naftne dru‘be, v
bolivijske rudnike kositra, brazilske to-
varne gume, v najve~jo italijansko letal-

Knjigo lahko naro~ite tudi na Misteriji.si ali
051/307 777.
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sko dru‘bo Alitalia, v avtomobilsko
firmo Fiat, v dru‘bo za stroje za sladoled
Linde, Siemens & Halske AG, v zavaro-
valne in gradbene firme, ‘ivljenjske
zavarovalnice … Tudi v oro‘arsko in
pornografsko industrijo, celo v izdelavo
kondomov.

Znani italijanski filozof, psiholog in
antropolog Umberto Galimberti je zato
dejal: »Rimskokatoli{ka cerkev v vsa-
kem primeru ni ve~ religija. Ukvarja se
s stvarmi, ki jih civilna dru‘ba lahko
ureja sama. Povejmo jasno: RKC ne ver-
jame ve~ v Boga.«

Superbogati pa so jezuiti. So gospo-
darsko neodvisni od Vatikana in mu
no~ejo dovoliti neposredne kontrole nad
svojo posestjo. Jezuiti so imeli leta 1958
v posesti 51 odstotkov ene najve~jih sve-
tovnih bank Bank of America! Domneva
se, da je vrednost ban~nega portfelja
katoli{ke cerkve nekje med 800 in 1200
milijardami dolarjev.

»[e bolj pomembno od velikosti cerk-
venega ban~nega portfelja pa je dejstvo,

da katoli{ka cerkev na zelo prefinjen
na~in, prek raznih posrednikov, kontro-
lira ameri{ko centralno banko, ki ni v
lasti ameri{ke banke, kot se zmotno
misli, temve~ privatnih oseb. Tako ima
kontrolo nad celotnim svetovnim doga-
janjem. Kontrolo nad dogajanjem pa ima
tudi zaradi tega, ker prek ban~nih in
drugih organizacij lahko igra na obeh
straneh; torej na strani svojih prijateljev
in na strani svojih sovra‘nikov. Kot je
cerkev v drugi svetovni vojni v Sloveniji
sodelovala z vsemi vpletenimi stranmi,«
pravi Vladko Began.

NAJVE^JI ZASEBNI
LASTNIK ZEMLJI[^

Katoli{ka cerkev je skozi stoletja
pridno grabila zemlji{~a po vsem svetu
in tako je postala najve~ji nedr‘avni
zemlji{ki lastnik. Je lastnica vsaj 170
milijonov hektarjev zemlji{~. Med vsemi
svetovnimi lastniki zemlji{~ je po neki
oceni na tretjem mestu, takoj za angle{-
ko kraljico in kraljem Savdske Arabije.
Cerkev ima nepremi~nine v ve~ kot sto
petdesetih dr‘avah po vsem svetu.

Kaj pa cerkveno zlato? Zlato je za
cerkev »bo‘ja« valuta in krasi prakti~no
vsako cerkev. Katoli{ka cerkev je ‘e ves
~as najve~ji posami~ni imetnik zlata in
obvladuje okoli {estdeset tiso~ metri~nih
ton zlata, kar je dvakrat ve~ od uradnih
zlatih svetovnih rezerv! Vrednost cerk-
venega zlata je ocenjena na ve~ kot tiso~
milijard dolarjev! Ogromno zlata je cer-
kev pokradla v Ju‘ni Ameriki in ga pre-
peljala v Evropo. Zaradi zlata so naj-
okrutneje poklali milijone Indijancev.
Koliko zlata je bilo naropanega med
vojnami in shranjenega v Vatikanu?

NEPRECENLJIVE
DRAGOCENOSTI,

ARHIVI …
Seznam cerkvenega bogastva je {e

dolg, prav tako pojasnjevanje, kako je
cerkev neko~ pri{la do njega ter tudi, ka-
ko do njega prihaja danes. Tu omenimo
{e, da si je katoli{ka cerkev v svoji skoraj

dvatiso~letni zgodovini nagrabila ne-
pregledno mno‘ico umetnin in drugih
dragocenosti. Kot »svetovni vladar«
skozi stoletja ima tudi javne, {e bolj pa
tajne arhive neprecenljive vrednosti.
Vrednost njenih umetnin, ki krasijo tako
cerkve in druge verske objekte kot tudi
muzeje in tako naprej, je nepredstav-
ljiva. To velja tudi za njene arhive, ki
skrivajo nepregledno mno‘ico knjig,
listin, dokumentov, med njimi so tudi
dokumenti, stari tiso~ ali ve~ let. Zakaj
cerkev teh dragocenosti ne proda in ne
izkorenini rev{~ine ter lakote v svetu?

Vatikanski tajni arhiv, star {tiristo let,
zaseda petinosemdeset kilometrov vati-
kanskih hodnikov, kjer so spravljeni
dokumenti neprecenljive vrednosti in
dokumenti, ki prikazujejo zgodovino
mnogih delov sveta.

Vatikanska knji‘nica je prva v Evropi
po starosti in bogastvu rokopisov ter
dragocenosti. V njej je kakih sto petdeset
tiso~ rokopisov, ve~ kot milijon in {est-
sto tiso~ knjig, petin{estdeset zapisov na
pergamentu, tristo tiso~ kovancev in
medalj ter pribli‘no dvajset tiso~ umet-
nin. Ima tudi sto tiso~ zemljevidov in
litografij. Spisek je seveda {e dolg. Za
Slovenijo je pomembna Trubarjeva knji-
ga Cerkovna ordninga, ki je edini ohranje-
ni izvod, njeno vrednost pa Vatikanska
knji‘nica ocenjuje na ve~ sto tiso~ evrov.
Zakaj katoli{ka cerkev ne proda teh dra-
gocenosti in izkupi~ka ne nameni rev-
nim in la~nim?

Zaklju~imo z Jezusovimi besedami,
da »moje kraljestvo ni od tega sveta«.
Bo‘je kraljestvo je notranje kraljestvo.
^igavo je torej bajno bogato kraljestvo
katoli{ke cerkve na zemlji? Jezus Kristus
s tem zagotovo nima ni~.

»Vera je samo krinka za ve~anje bo-
gastva in pove~evanje dru‘bene mo~i s
tendenco preobrazbe posvetne dr‘ave v
dr‘avo, kjer bo vladala cerkev,« pravi
slovenski odvetnik Vladko Began. Doka-
ze za te svoje besede pa niza {e v knjigah
Resnica in cerkev se izklju~ujeta ter Cerkev
proti ~lovekovim pravicam in demokraciji.

Devina Novak

CERKVENI BOG JE DENAR


