
Buna Değer  
 

Mucize nedir? Bu olgu nasıl ve hangi güçler aracılığıyla gerçekleşir? Sahte bir mucize 

gerçek bir mucizeden nasıl ayırt edilir? İnsan sıradan bir mucize için hangi bedeli 

öder? Bir mucizenin gerçekleşmesi insanın kutsallığı için bir ölçüt müdür? İnsan 

ruhsal uygulamalardan ne bekler ve gerçekte ne olur? Gerçek bir mucize nedir? Bir 

insanın gerçekleştirebileceği en büyük mucize nedir? 

 

 

#ALLATRA #Miracle #Phenomenon 

 

Videos with İgor Mihayloviç Danilov: 

  

Who Are You? 

 

Where Are You? 

 

 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bir önceki videoda uygulama zamanının insanın içindeki 

ateşin yandığı tüm zaman olduğunu söylemiştiniz. Bu ateş asla sönmemelidir. Ve bu 

içsel neşe hissi, Sevgi hissi, nerede olursa olsun, bedeni ne yaparsa yapsın her zaman 

kişiyle birlikte olmalıdır ve dahası, kişi neşesini ve Sevgisini diğer insanlarla 

paylaştığında bu içsel neşe artar.  

Biliyorsunuz, Sufizm'de mükemmel bir mistiğin insanlarla ve bu dünyayla ilişkilerden 

kaçınan kişi olmadığını söylerlerdi, ama gerçekten kutsal bir kişi aslında insanların 

arasında olan kişidir. İnsanlar arasında yer ve uyur, pazarda satar ve satın alır ama aynı 

zamanda Allah'ı bir an bile, bir saniye bile unutmaz.  

Ve biliyorsunuz, aslında bu dünyadaki insanlar arasında bir klişe kök salmıştır; manevi 

bir insan ya da o Dünya'yla, Cennet Dünyası'yla gerçekten karşılaşmış olan kutsal bir 

insan, diyelim ki böyle bir insan kendini insanlardan soyutlamak, bu dünyadan 

soyutlamak ister. Dahası, kutsallık aşağıdaki kriterlere göre belirlenir. Örneğin, 

durugörü, şifa, iblislerin kovulması ve özellikle de her türlü mucize olaylarının belirli 

bir sıklığı olmalıdır. Bu bağlamda bir soru var, İgor Mihayloviç. Mucize gerçekten de 

insanın kutsallığının bir ölçütü müdür? 

İgor Mihayloviç: Elbette değil, arkadaşlar. Burada gerçekleştirilen bir mucizenin 

kutsallıkla ve çoğu durumda Ruhsal Dünya ile bir ilgisi olamaz. 

 



Tatiana: Bu çok şeyi açıklıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü İncil'de İsa'nın 

insanların O'na gelip, "Rab, biz senin adına peygamberlik etmedik mi, senin adına 

cinleri kovmadık mı ve senin adına birçok mucize yapmadık mı?" diyeceklerini 

söylediği sözleri hatırlıyorum. O da onlardan yüz çevirecek ve "Benden uzaklaşın, sizi 

hiç tanımadım" diyecek. 

 

İgor Mihayloviç: Burada, biliyorsunuz, oldukça ciddi bir nokta var. Neden? Çünkü 

"...senin adınla cinleri kovmadık mı?" ya da basitçe söylemek gerekirse, insanları 

iyileştirmedik mi? 

Tatiana: Evet, şifa mucizesi muhtemelen insanların talep ettiği ve istediği en popüler 

mucizedir. 

 

İgor Mihayloviç: Bir nazar çıkarıldı ve daha birçok şey yapıldı, yani "O'nun adına" 

mucizeler yaptılar. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Öyle. 

 

İgor Mihayloviç: Günahlarından arındılar.  

 

Tatiana: Bu Allah'ın mucizesi, sonuçta. 

 

İgor Mihayloviç: Bu da aslında bir mucize.  

 

Tatiana: Evet. 

 

İgor Mihayloviç: Ve tüm bunları İsa Mesih'in adıyla, O'nu bir kılıf olarak kullanarak 

yaptılar. O da onlara cevap verdi. 

 

Tatiana: “Benden uzaklaşın, sizi hiç tanımadım." 

 

İgor Mihayloviç: Ya da bizim terimlerimizle konuşacak olursak, onlara Kendisinden 

mümkün olduğunca uzağa gitmelerini söyledi. 

 

Tatiana: Bu doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Peki bugünlerde ne görüyoruz? İsa'nın kınadığı her şey şimdi O'nun 

adına gerçekleşiyor. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: İyileştirme mucizesine gelince, İgor Mihayloviç, onun özü nedir, diyelim ki, 

bu ne tür bir mucizedir? Arkasında ne var? 

 

İgor Mihayloviç: Plasebo. Sıradan plasebo. Videolarımızdan birinde sen ve ben 

plasebo ve nosebo'yu tartışmıştık. Hatırlıyor musun? 

 

Tatiana: Hatırlıyorum. 

 



İgor Mihayloviç: İsa adına bazı kişiler tarafından gerçekleştirilen mucizelerin tüm 

etkisi de tam olarak bu, değil mi? Peki, sadece ilgi ve birileri üzerinde güç sahibi 

olmak isteyen bir insanın kendisini neredeyse bir havari mertebesine yükselttiğini, İsa 

Mesih adına her türlü hastalığı iyileştirdiğini düşünelim - bu az çok anlaşılabilir bir 

durumdur. Diyelim ki, yardım isteyen bir kişi ile İsa adına bu yardımı sağladığı iddia 

edilen insan arasında yakın bir ilişki var. Ancak, tüm stadyumlar ya da özür dilerim 

salonlar toplandığında ve sistemin bu çok parlak temsilcisi, Allah'tan değil ama 

şeytandan gelen bu temsilci sahneye çıktığında, etkili bir konuşma yaptığında, herkesi 

kışkırttığında, dikkat çektiğinde, sahneye birini getirdiğinde ve dualar okumaya, İsa 

Mesih'i ya da başka birini övmeye başladığında ve tüm bu kalabalık bu mucizeyi 

izlediğinde ve hiç yürümemiş bir kişinin nasıl ayağa kalkıp yürüdüğünü gördüğünde. 

Bu bir mucize mi? 

 

Tatiana: Bir mucize gibi görünüyor. 

 

İgor Mihayloviç: Doğru. Şimdi de olaya temel fizik ve matematik açısından bakalım. 

Bir kalabalık var, binlerce insan var ve dikkatlerini, hayatlarını o hasta insana 

yatırıyorlar. 

 

Tatiana: Onu iyileştirmeye. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette. 

 

Tatiana: Hayatları ile ödüyorlar.  

 

İgor Mihayloviç: Bir yandan iyi gibi görünüyor. Ama hayatları pahasına şeytandan 

anlık bir etki satın alıyorlar. O kişiyi gerçekten kurtardılar mı? Ya da ne? Basit bir 

soru. Kişi geçici olarak rahatlar. Altını çiziyorum, geçici olarak. Neden geçici olarak? 

Çünkü bedende kimya çalışır, kişi inanır ve özür dilerim plasebo etkisi devreye girer. 

Biliyor musunuz, size iyi bir şey söyleyeceğim, çok sevdiğim şey, biz insanlar olarak 

içimizde gömülü olan bu yetenekleri gerçekten bilmiyoruz - ve Allah'a şükürler olsun, 

gerçekten Allah'a şükürler olsun. 

 

Tatiana: Biliyorsun, İgor Mihayloviç, insanların hayatlarını bir an için takas ettiklerini 

doğru bir şekilde söylediniz. Ve gerçekten Allah'a doğru giden o kutsal pederlerim 

neden her zaman bunun ne kadar tehlikeli olduğundan bahsettiklerini anlıyorsunuz: 

"Hayat için çabalayın, kurtuluş için çabalasanız iyi olur, ama kendinizi kaptırmayın ve 

bu yaşamda sadece bir an sürecek bir şey için çabalamayın". Sonuçta bir mucize 

sadece bir an, bir an sürer ve tüm hayatınızı bu mucizeleri görmek veya hayatınızda 

gerçekleşmelerini sağlamak için harcamak kesinlikle ödenmesi gereken çok pahalı bir 

bedeldir. 

 

İgor Mihayloviç: Bilinç tarafından hemen karalanacak mucizeler. Sonuçta, ne 

yaparsanız yapın, hangi mucizeyi gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, bilinç her şeyi 

eleştirecektir. Bu pratikten geliyor, inanın bana dostlar, bu doğru. İsa Mesih şimdi 



üçüncü olarak bizimle birlikte görünse bile, eskiden söylediği gibi, "İki ya da üç kişi 

nerede toplanırsa, Ben de orada onlarla birlikteyim." 

 

Tatiana: "Benim adımla iki kişi", evet. 

 

İgor Mihayloviç: Evet. O bizimle olacak. Böylece sadece ingeleyin, İsa Mesih 

yanımızda ortaya çıkıyor. Buna inanırlar mıydı? 

 

Tatiana: Bir tür hologram olduğunu söylerlerdi.  

 

İgor Mihayloviç: Evet, Fotoşop. 

 

Tatiana: Fotoşop, yapay montaj video, bugünlerde trend olduğu gibi.   

 

İgor Mihayloviç: Evet bir diğer yapay montaj video, doğru. 

 

Tatiana: Elbette. 

 

İgor Mihayloviç: Bu böyle değil mi? 

 

Tatiana: "Beni şahsen davet edin, böylece doğrulayabilir ve O'na dokunabilirim." 

 

İgor Mihayloviç: Böylece doğrulayacak ve O'na dokunacak. 

 

Tatiana: Emin olacak.  

 

Igor Mihailovich: Emin olacak. 

 

Tatiana: O mu yoksa estetik ameliyat geçirmiş biri mi? 

 

 İgor Mihayloviç: Şok olacak. Kesinlikle haklısın. Ve bir süre sonra, "Beni oyuna 

getirdin" diyecek. Bu böyle değil mi? 

 

Tatiana: Öyle.  

 

İgor Mihayloviç: Bir insan tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanır, doktorlar pes 

eder, hiçbir şey yapamazlar, kişi ölüme mahkumdur. Ve bir izlenim altında, önemli 

değil - ya birinin duasını dinledi ya da örneğin insanlar ona bir tür ilahi hediye getirdi, 

bilmiyorum, belki bir azizin parçası. Ve kişi onu öper ve iyileşir - bu bir mucizedir. 

Tarihte bundan ne kadar gerçekleşti? Çok fazla. 

 

Tatiana: Bu kesinlikle insanlarla alay etmektir. 

 

İgor Mihayloviç: O zaman şöyle bir soru var: Onu kim iyileştirdi? Başka bir deyişle, 

kişi dikkatini, hayatını ve inancını sözde bir azizin parçasına yatırdı, buna inandı ve bir 

plasebo mekanizması harekete geçti. Ve beden kendini iyileştirdi. 



 

Tatiana: Peki kimin gücüyle? Gerçekten de bu mucizelerin gerçekleşmesi istenen 

azizin gücüyle mi oluyor? 

 

İgor Mihayloviç: O zavallı azizin bununla ne ilgisi var? 

 

Tatiana: Doğru. 

 

İgor Mihayloviç: Onun bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Ve Ruhsal Dünyanın 

da bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu maddi bir dünyadır. Burada tüm 

sürüsünü, altını çiziyorum, sürüsünü kontrol eden kendi prensi vardır. Ve onu 

düşüncelerimiz aracılığıyla kontrol eder. Azizlerin bahsettiği şey de bu değil mi? Basit 

bir soru. Öyle. 

 

Tatiana: Doğru. Biliyor musunuz, İgor Mihayloviç, siz de böyle bir noktaya 

değindiniz, birçok insan "Bir mucizenin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu nasıl ayırt 

edebilirim?" diyor. Çünkü sonuçta... 

 

İgor Mihayloviç: Bekle, "gerçek ya da sahte" ne anlama geliyor? Bunu nasıl ayırt 

edebiliriz, neyi nasıl ayırt edebiliriz? Basit bir şeyle başlayalım. "Gerçek ya da sahte" 

ne anlama geliyor? Mucizeden hakkında konuşmuyorum bile. 

 

Tatiana: Doğru. Bir örnek verebilirim.  

 

İgor Mihayloviç: Devam et. 

 

Tatiana: İsa Şabat günü bir sinagogdayken eli kurumuş bir adamı iyileştirdi ve bu çok 

açık bir mucize gibi görünüyordu. Adamın iyileştiği çok açıktı. Ama insanlar buna ne 

kadar farklı tepki verdiler. Ferisiler daha sonra İsa'yı öldürmek için bir toplantı 

düzenlediler. Ve anlıyorsunuz ki, aslında bu "mucizenin gerçek ya da sahte" olup 

olmadığına herkes kendi içinde, bunun kendisi için yararlı olup olmadığına göre karar 

veriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz, size söyleyeceğim şey şu: bu dünyada mucizeler, 

onları gerçekleştiren kişi için çok pahalıdır. Her durumda. İsa mucizelerinin bedelinin 

ne olduğunu tam olarak gösterdi, değil mi? Bence gösterdi. Diğerleri, diyelim ki 

sistem için çalışanlar ya da şeytana hizmet edenler, sadece İsa adına hareket ettiklerini 

söylerler. Oysa onlar tam olarak şeytan sayesinde mucizeler yaratırlar, ona haraç 

olarak başka insanların hayatlarını verirler. Bu, diğer insanların hayatlarının şeytanın 

kendisine sunulmasıdır.   

 

Sonuçta insanlar, seyretmekten onur duydukları mucizelerinin bedelini kendi 

hayatlarıyla ödüyorlar, çılgınca bir duygusal patlama yaşanıyor, hepsi bu. Ama sonra, 

bilinç yine de onları alt eder ve hatta bazen onları yoldan çıkarır. Bilirsiniz, insanın 

şüpheleri olsa bile, en azından bir şekilde Allah için çabaladıktan sonra, hayal ettiği 

tek şey bu tür mucizeleri nasıl gerçekleştireceğini öğrenmektir. Ve inancının tüm 



anlamı bu beceriyi edinmekten ibarettir. Hayatı kazanmak için değil, Ruhsal Dünyaya 

hizmet etmek için değil, tam da bu doğaüstü yetenekleri edinmek için. Söyleyin bana, 

bunun bir anlamı var mı dostlarım? İşte size basit bir soru. Mucizelerin ne anlamı var?   

 

Tatiana: Biliyor musunuz, şimdi bize anlattıklarınız sayesinde, İsa'nın bu mucizeyi 

gerçekleştirdiğinin insanlar tarafından bilinmesine neden karşı olduğunu 

anlayabiliyoruz. Ve hatta diyelim ki onurlandırdığı (İgor Mihayloviç: Yardım ettiği) 

ve yardım ettiği insanlara bile, evet, "Bunu kimseye söylemeyin" dedi. O zamanlar 

beni çok etkilemişti, bugünlerde farklı organizasyonların aslında bunun üzerine nasıl 

inşa edildiğini ve bu iyileştirmelerin, mucizelerin ve iblislerin kovulmasının nasıl 

manipüle edildiğini görebilirsiniz, oysa İsa'nın Kendisi aslında... 

 

İgor Mihayloviç: Buna karşıydı.  

 

Tatiana: Buna karşıydı.  

 

İgor Mihayloviç: Ve insanları bunu yapmamaları konusunda uyardı. Bakın, tüm dini 

organizasyonlar aslında bunun üzerine inşa edilmiştir. Sözde İsa Mesih'in halefleri 

oldukları ve İsa Mesih'in onlara iblisler, hastalıklar ve başka şeyler üzerinde bu gücü 

verdiği varsayılır. Bu doğru değil mi? Bir keresinde size çok ilginç bir hikayem 

olduğunu anlatmıştım. İşten sonra bir arabaya biniyordum ve bir keşiş bana yaklaştı. 

"Affedersiniz" diye başladı kibarca, "lütfen bana yardım eder misiniz, oğlum hasta ve 

acilen ameliyat olması gerekiyor"... 

 

Tatiana: Finansal olarak mı? 

İgor Mihayloviç: Evet. Maddi yardıma ihtiyaç var. "Karşılığında" diyor, "senin için 

dua edeceğim, hiç hastalanmayacaksın". Şok olmuştum. Bilirsiniz, bir tür tutarsızlık 

vardı. Dedim ki, "Bekle, benim için dua edeceksin ve ben hiç hastalanmayacağım. 

Başka bir deyişle, sen bir keşişsin ve güçlü bir duan var. Ve bana yardım 

edebileceksin, değil mi?" "Evet" dedi. "O zaman neden oğluna yardım etmedin?" diye 

sordum. 

 

Tatiana: Oops. 

 

İgor Mihayloviç: Peki, dualarınız işe yaramıyorsa benim için nasıl dua edeceksiniz? 

Ne için ödeme yapmam gerekiyor? Basit bir soru. Değil mi? İyileşmek için mi? 

 

Tatiana: Ne yazık, nasıl bir dünya... Allah'ın elçilerinin getirdiği Bilgi ne kadar 

çarpıtılmış. 

 

İgor Mihayloviç: Bu Bilgi bile değil, sadece boşluğun ticareti. Bu sıradan bir şey, 

nasıl desem, onursuz ve vicdansız insanlar, kendilerine bazı kıyafetler giymişler ve 

kendilerini yetkili görüyorlar, diyelim ki insanları kandırmak için, sadece haraç almak 

için, hepsi bu. Bu doğru değil mi? Ne de olsa tüm mucizeleri bunun üzerine kurulu. 

 



Tatiana: İgor Mihayloviç, mucize aslında birçok insanın algıladığı gibi fizik 

yasalarının ihlali midir, yoksa değil midir? 

İgor Mihayloviç: Bu, kim tarafından yapıldığına ve ne tür mucizeler yapıldığına ve 

hangi amaçla yapıldığına bağlıdır.  

 

Tatiana: Bunun hakkında daha fazla öğrenebilir miyiz? 

 

İgor Mihayloviç: Öğrenebilirsiniz. 

 

Tatiana: Veya fizik yasaları bilgimizin eksikliği mi?  

 

İgor Mihayloviç: Tamam. İsa Mesih bir insanı ölümden diriltti - bu bir mucize mi? 

 

Tatiana: Bu bir mucize. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam. Kendini havari ilan eden Paul bir insanı ölümden diriltti. 

Bu hikayeyi hatırlıyor musun? 

 

Tatiana: Hatırlıyorum. 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir mucize mi, yoksa mucize değil mi? Hristiyanlık açısından 

bakarsak, sen bir Hristiyansın, değil mi? 

 

Tatiana: Klasik din perspektifinden bakıldığında, evet, kesinlikle bir mucize. 

 

İgor Mihayloviç: Bu bir mucize. Her gün böyle mucizeler gerçekleştiren pek çok 

insan tanıyorum. Ve kimse onları alkışlamıyor, kimse onlar hakkında tezler yazmıyor 

ve benzeri şeyler yapmıyor. Televizyonda bile gösterilmiyorlar. Bunlar yeniden 

canlandırıcılar. Bu gerçekten doğru. Doktorlarımız her gün kaç kişiyi bu fani hayata 

geri döndürüyor? Bu bir mucize değil mi? 

 

Tatiana: Büyük bir mucize, sadece bilincimiz mucizenin çok nadiren gerçekleşmesi 

gereken bir şey olduğunu düşünüyor ve günde binlerce kez gerçekleştiğinde bunu 

takdir etmiyor. 

 

İgor Mihayloviç: İnsan bedeni çok gizemlidir. İnsan öldüğünde bile, ama hala temas 

halindeyse, deyim yerindeyse, beden üzerinde belirli manipülasyonlar yapmak 

mümkündür ve kişi hayata geri döner. Saygıdeğer doktorlarımızın burada fani 

hayatlarımızı kurtarırken yaptıkları da budur. Bu doğru değil mi? Peki, bu bir mucize 

mi değil mi? Bunun bir mucize olduğunu söylüyorsun, değil mi? Peki ne tür bir 

mucizeden bahsediyoruz? 

 

Tatiana: Basitçe pek çok şeyi bilmiyoruz, bu dünyanın yasaları, fizik yasaları 

hakkında bilgi eksikliğimiz var, evet. 

 



İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bugün, mistisizm ve benzerlerine 

yükseltilebilecek gerçek mucizeler örneğin Geliarlar tarafından gerçekleştiriliyor. 

Doğru mu? Bunlar Allah'ın Dünyasına hizmet eden insanlardır, bu dünyadadırlar ama 

çok daha yükseklere hizmet ederler. Başka bir deyişle, bu mucizeleri gerçekleştirirler, 

ama kimse onları görmez ve kimse onları bilmez. Peki bunu neden yapıyorlar? Siz ve 

ben, dostlarım, alıştığımız dünyada yaşayabilelim ve hiçbir şey bizi mucizelere 

inanmaktan ve alıştığımız hayatları yaşamaktan alıkoymasın diye. Öyle değil mi? Ama 

bize durup varoluşumuzun kırılganlığı hakkında düşünme, kim olduğumuzu ve nerede 

olduğumuzu düşünme şansı verirler. Böyle bir şey var. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Allah bu dünyaya müdahale ediyor mu?   

İgor Mihayloviç: Hayır. Belki O'nun sözü ve merhameti dışında, elçilerini bu 

dünyaya gönderdiğinde. Böyle bir şey var. Ama O doğrudan müdahale etmez. Sadece 

gerçekten müdahale ettiği zamanlar hariç, ama O'nun müdahalesi bizimki gibi 

dünyaların sonu anlamına gelir; o zaman biz tamamen ümitsiz oluruz. İşte o zaman 

Allah tüm yanılsamalarımızı ve şeytanın buradaki saldırısını durdurmak için gerçekten 

müdahale eder. 

 

Tatiana: Bir soru var, "Allah gerçekten cezalandırır mı?"  

 

İgor Mihayloviç: O cezalandırmaz. O adildir. Bu gerçekten bir ceza mı? Bu 

çabalarımız için bir ödül. Hak ettiğimiz şey, aldığımız şeydir. Eğer var olmaya 

layıksak, Allah merhametlidir, bize hem zaman hem de fırsat verir. Oysa hiç umut vaat 

etmiyorsak, bu bizim seçimimizdir. Ama Allah neden şeytana güç versin ve sürdürsün 

ki? Bunu alegorik olarak şöyle ifade edeyim: bir çiftçi olduğunuzu ve koyun 

yetiştirdiğinizi düşünün, bu sizin işiniz. Sekiz milyar koyun düşünün - bu çok fazla. 

Onlara bakmak zorundasınız. Ama onlar size ne vermeli? Kâr. Ama siz hiç kâr elde 

edemiyorsunuz. Koyunların tüyleri dökülüyor, kilo kaybediyorlar ve hastalanıyorlar - 

bu konuda ne yapacaksınız? Onları iyileştirmeye çalıştınız, doktorlar gönderdiniz. 

Tatiana: Bir çok girişim oldu, doğru.  

 

İgor Mihayloviç: Birçok girişim, çok fazla. Onlara karşı çok merhametli davrandınız. 

Ama onlar seçimlerinde ısrar ediyorlar: yeşil ot yiyip güçlenmek yerine, etrafta dolaşıp 

taş kemiriyorlar. Bu koyunlar çıldırmış, taş yiyorlar ve yaşayacaklarını sanıyorlar. Bir 

çiftçi olarak siz olsanız ne yapardınız? Yani bu ceza mı yoksa acı çekmemeleri için 

merhamet mi? Öyle değil mi? Sonuçta bu yaşam değil, eziyet.  

Bilirsiniz, her insan bilinçaltında bedenini terk ettiğinde onu neyin beklediğini anlar. 

Ve bir insan olarak kendisinin ölmeyeceğini, sadece bedeninin öleceğini gayet iyi 

anlar. Ve dedikleri gibi, "günah içinde" yaşayan her insan, Allah'ı sevmeyen herkes 

günah içinde yaşar. Dini terimlerle konuşacak olursak, ölümcül günah Allah'a duyulan 

sevginin eksikliğidir, bu tek şeydir ama esas olan budur. Yani insan Allah sevgisi 

olmadan yaşadığında, kendi içinde bir boşluk görür ve geleceğinin farkındadır. 



Evet, bilinç devreye girer: "Sen iyisin, cennette olacaksın." Ama insan buna inanmaz. 

Söyleyin bana dostlar, dürüstçe, emin misiniz ve cennette olacağınıza inanıyor 

musunuz? Sadece bilincinizle cevap vermeyin, özellikle de dini bir fanatikseniz, ama 

dürüstçe, bir insan olarak cevap verin. Cezanın kaçınılmaz olduğunu herkes hisseder 

ve herkes bilir. Ve bu o kadar tatsızdır ki, Allah büyük bir merhamet gösterir ve bir 

çiftçi gibi kayıpları bulmaya gider, böylece onlardan melekler doğamazsa koyunları 

acı çekmez. 

 

Tatiana: Çünkü ben merhamet istiyorum, fedakârlık değil, merhamet". 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bu nedenle, O'nun bu dünyaya müdahalesi bu 

dünyanın sakinleri için iyiye işaret değildir. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, Bilginin kaybolduğu zamanlarda ve aslında, bu Bilginin 

hala kaybolduğu Dünya köşeleri var - ruhsal yolun nasıl aşılacağı, Hayatın nasıl 

kazanılacağı Bilgisi. Biliyor musunuz, neden pek çok insan mucize istiyor? Allah'tan 

şüphe ediyorlar çünkü duaları... ellerinden geldiğince dua etmeye devam ettiklerini 

fark ediyorlar, ancak bu duanın ne hayatlarında ne de günlerinde herhangi bir 

meyvesini göremiyorlar. 

 

İgor Mihayloviç: Tamam, bekle, bekle. Ama bu insanlar ne tür bir meyve istiyorlar? 

Bunu bir çözelim. Bu ilginç bir soru ve pek çok insan bununla ilgileniyor. Ne tür bir 

meyve istiyorlar? İnsan dua ederken oturur ve dişinin ağrımaması için dua etmeye 

başlar. Allah diş hekimlerini ne için gönderdi? Basit bir soru. Bu çok saçma ama 

doğru. Doğru değil mi? Ve bu her hastalık için aynıdır. "Bana refah ve zenginlik 

gönder, Allahım." 

Tatiana: Gururlarını ve açgözlülüklerini ortadan kaldırmak yerine. Sonuçta onlar 

bunu istemiyorlar, değil mi? 

 

İgor Mihayloviç: Tabii ki, açgözlülükleriyle savaşmak için değil, çıkış yolları, bir iş 

aramak ve diyelim ki kendi başlarına bir şeyler yaratmak için değil, bunun yerine 

insanlar bunu Allah'tan isterler. Öyle değil mi? 

 

Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu biliyor musunuz? İnsanlar O'nun sevgisinin ve 

değerinin farkında değiller. Sonuçta, yine onlara Yaratıcı Toplumu gönderiyor: 

hastalık yok, açlık yok, yoksulluk yok, vb. hatta çalışmak istemeyenler için bile. Ama 

insanlar direniyor ve Yaratıcı Toplumu istemiyorlar bile. Oysa tüm peygamberler 

bundan söz ettiler. Hatırlarsak ve geriye kalanlara bile bakarsak. Öyle değil mi?   

 

Tatiana: Doğru. Biliyorsunuz, herkes her zaman Allah'tan kendisi için bazı kişisel 

işaretler istemiştir. 

 

İgor Mihayloviç: Bu şeytandan gelen bir kibirdir, insandan değil. 

 

Tatiana: Doğru. Ve onlara herhangi bir kişisel işaret olmayacağı söylendi. İsa "Bu 

kötü nesile hiçbir belirti verilmeyecek" dedi. 



 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: temel olarak, eğer bu konuya doğru yaklaşırsak, 

Allah'tan O'na inanmak için bir işaret talep eden herkes derhal cehennemin bir sakini 

haline gelmelidir. Bu, Allah'a "Beni cehenneme gönder" demesiyle aynı şeydir. 

Tamamen aynı şey. Neden? Düşünün: insanda gurur o kadar yükselmiştir ki, Allah'ın 

Kendisi ona bir mucize göndermeli, deyim yerindeyse varlığını, işaretini göstermelidir, 

böylece o kişinin içindeki üstesinden gelemediği iblis, kişi iblisin üstesinden 

gelemezken, Allah iblisi var olduğuna ikna etmelidir. Çünkü soran Şahsiyet değildir. 

Yine, neden? 

 

Tıpkı kendi içimizde, psikologların dediği gibi "bilinçaltında", bir alt şahsiyet durumu 

olduğunu ve her birimizin oraya gitmeye aday olduğumuzu bildiğimiz gibi. Aynı 

şekilde, her birimiz kendi içimizde Allah'ın var olduğunu biliriz. Bu doğru değil mi? 

Herkes bu bağlantıyı hisseder. Neden? Çünkü her birimizin bir ruhu vardır ve ruh 

Ruhsal Dünyanın bir parçacığıdır. Bunu bilmeden edemeyiz. Ama bunu bilmiyoruz, 

çünkü şeytan bizimle Ruhsal Dünya arasında duruyor. Onun işlevi budur ve bu 

dünyanın üzerine inşa edildiği mekanizma da budur. Böyle olması gerekir. Ve 

Şahsiyet olarak insanın görevi bu şeytanın üstesinden gelmek ve Ruhsal Dünyaya 

gelmektir. 

 

Ama insanların Allah'ın var olduğunu bilmemeleri, şüpheleri olması - bunlar insan 

değildir, bunlar tam olarak şeytanın kışkırtmasıyla kontrol edilen ve yönlendirilen 

bireylerdir. Onlar sadece kaybolmuş koyunlardır. Bu gerçekten doğrudur. Neden? 

Çünkü Şahsiyet olarak her birimizin sadece birkaç dakikaya ihtiyacı vardır - sadece 

kendi içimize bakmak için. Eğer kişi kendi içine bilinçten bir gözlemci olarak bakarsa, 

boşluktan başka bir şey görmeyecektir; bilinç Allah'ı hissetme veya görme yeteneğine 

sahip değildir, çünkü bilinç ölümlüdür. Aletinizdeki bir program gibi, beni 

hissedebilecek mi? Hayır. Ama bir insan beni hissedebilir mi? Eğer o bir insansa, evet, 

hissedecektir. Allah'ın Sevgisini hissetmemek imkânsızdır. Bu doğru değil mi, 

dostlarım? Hissedebiliriz, hepimiz hissedebiliriz. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, insandaki bu mucize ihtiyacı nereden geliyor? Sonuçta 

sistemin her şeyi şu ya da bu şekilde yansıttığını biliyoruz. Gerçek bir mucize nedir? 

İgor Mihayloviç: Aslında mucizeler yaratan sistemdir. Arkadaşlar, gerçek mucize, en 

güçlü ve en gerçek mucize, sizin ve benim her gün aynada gördüğümüz şeydir. Asıl 

mucize budur: insan. İnsan, ateş ve suyun bir araya gelmesi gibidir. Bunlar melek ve 

şeytandır, bir ve aynıdırlar ama aynı zamanda ayrıdırlar. Yarı canlı ve yarı ölü, 

kaçınılmaz olarak canlı ve kaçınılmaz olarak ölü olan bir insanın Şahsiyet olarak 

yaptığı seçimdir. Ve insanın seçimi, Allah tarafından verilen seçme özgürlüğü, 

kesinlikle en büyük mucizedir. Bunun Allah'ın varlığının en büyük işareti olduğunu 

söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü Yaşamayı ya da acı çekmeyi, Ruhsal Dünyanın bir 

parçası olarak geri dönmeyi ya da maddi dünyanın bir parçası olmayı, burada kalmayı 

seçen tam olarak insandır. Bunun ne kadar gerçek bir merhamet olduğunu hayal 

edebiliyor musunuz? Sadece çok az kişi bunu takdir edebilir. Ancak bu, tek bir 

düşüncesiyle evrenler, hatta dünyalar yaratan Allah'ın Kendisi tarafından verilen 

seçme hakkındaki şiddetin yokluğudur. 



 

Tatiana: O, insanın kendi Sevgisiyle, Sevgi aracılığıyla Kendisine gelmesini ister. 

 

İgor Mihayloviç: İşte değer budur. Elbette değer budur, insan varlığının anlamı budur. 

İnsanlık bunun için yaratılmıştır. Bu yüzden çoğalıyoruz. Bu yüzden buradayız. Başka 

bir amaç yok. Evet, çoğalmak, bir ev inşa etmek, başka bir şey, ama bu sadece bizim 

yaşam biçimimiz. Yani... kuşlar gibiyiz, yuva yaparız ve çoğalırız, bu bizim 

kaçınılmaz olarak ölü yanımızdır. Ama başka bir parçamız daha var. Bir Melek sıradan 

bir kuştan yeniden doğabilir, sadece bizim seçimimizle. Bu bir mucize değil mi? 

 

Tatiana: Ve bir başka mucize, İgor Mihayloviç, hisler aracılığıyla algılama yoluyla, 

bir insanın, henüz hayatta bile değilken, canlı ve ölü arasındaki o sınırda, Ruhsal 

Dünya ile temas kurma şansına ve fırsatına sahip olduğunu anlamanızdır. Burada, ölü 

dünyada, Allah'ın Dünyasını hissetmek için eşsiz bir şansa (İgor Mihayloviç: Eşsiz 

bir fırsat) sahip olmak büyük bir mucizedir. 

 

İgor Mihayloviç: Ve en önemlisi, her birimiz, dostlar, herkes bu fırsata sahiptir.   

Tatiana: Bir insanın gerçekleştirebileceği en büyük mucize nedir?  

 

Igor Mikhailovitch: Allah'ı ve tüm Ruhsal Dünya'yı, sonsuz sayıdaki Melekleri, 

değerli olanlar arasında değerli olarak memnun edebilir. Allah'ın Dünyasına eşit olarak 

gelmek en büyük mucizedir. Ve ben bunu daha da güçlendirmek için en büyük, en üst 

düzey mucizenin Ruhsal Dünyaya hizmet etmek, Başmelekler arasında eşit olmak 

olduğunu söyleyebilirim. Sonuçta, bir insanın burada Bodhisattva olma, sadece bir 

Melek değil, bir Başmelek olma fırsatı vardır. Bu gerçekten doğrudur. Bakın, Allah'ın 

ne büyük bir merhameti - kısa bir insan ömrü içinde bir kişi çok şey yapabilir. Bu 

verilmiştir ve açıktır, sadece bir adım atın. Her şey mevcuttur. Bu bir mucize değil mi? 

Bu bir mucizedir. Ama bu, kafanızın içindeki aşağılık ve küçük fısıldayıcıya, bazen 

sizin yerinize hayatınızı yaşayan ve kendine siz diyen kişiye karşı zafer kazanmayı 

gerektirir. 

 

Bu gerçekte nasıl olur? Küçükken büyürüz ve bize "Bu senin elin, bu senin bedenin, 

bunlar senin kulakların" denir - ve biz neyi algılarız? (Tatiana: Et olarak, beden olarak 

kendimizi.) Bunun biz olduğumuzu. Ve kendi ebeveynlerimiz bize şeytana nasıl 

hizmet edeceğimizi öğretir. Çocukların eğitimi tam da şeytanın çok koruduğu bir 

şeydir. Bu eğitimi ebeveynlere emanet etmiştir. Bu eğitimi öğretmenlere emanet 

etmiştir. Ve bu eğitimi çeşitli dini tarikatların vaizlerine emanet etti. Öyle değil mi? İyi 

gibi görünüyor. Ama birileri çocuklara gerçekten bilgi vermeye çalıştığında şeytan çok 

öfkelenmeye başlar. Dünyanın yarısının bize nasıl küstüğünü, tüm dini örgütlerin nasıl 

öfkelendiğini, sadece insanlar bir taşra kasabasında Hakikat hakkında konuşmaya 

çalıştıkları için televizyonu bile devreye soktuklarını hatırlayalım. Oysa gürültü ülke 

sınırlarını çoktan aşmıştı, değil mi? Öyle görünüyor, neden? Çünkü şeytan bundan 

korkuyor. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, her geçen gün bu manevi patlamalar daha da 

artıyor; en azından izleyicilerimiz bunları hissettiklerini belirtiyorlar. Bu muazzam bir 



güçlenme. Evet, her şey olabilir. Bazen şeytan insanı bu histen uzaklaştırır, ama insan 

bu içsel yol gösterici ışığa sahiptir; Allah'ın var olduğunu ve Allah'ın Sevgisinin 

gücünü ve derinliğini zaten anlar. Ve bilirsiniz, bu insanı çok güçlendirir ve zorluklara 

boyun eğmesine ve şeytana teslim olmasına izin vermez, ama onu bu Sevgi fenerine ve 

bu yol gösterici ışığa doğru ilerlemeye teşvik eder. 

 

İgor Mihayloviç: Biliyorsunuz dostlarım, bunu şöyle ifade edeceğim: ne tür zorluklar 

yaşarsanız yaşayın, ne tür üzüntüler sizi ele geçirirse geçirsin - pes etmeyin. Sonuçta, 

bu hayatta olan her şey aslında bilincimizde gerçekleşir. Bu gerçekten de böyledir. Ve 

bu yaşamdaki sıkıntıların çoğu kendimiz tarafından sipariş edilir ve ödenir. Dahası, 

bazen bugün talihsizlikle yüzleşmek için ön ödeme yaparız. Bu hayatın acı gerçeğidir, 

ama bu böyledir. Bunun hakkında zaten konuştuk. 

 

Ama şöyle söyleyeyim: başınıza en büyük bela gelse bile umutsuzluğa kapılmayın, her 

şey geçer, bu da geçecek. Neyin geçmediğini biliyor musunuz? Sonsuz Hayat veren 

şey - Allah'ın Sevgisi. Eğer onun size gelmesine izin verirseniz, eğer onu hak 

ederseniz, sonsuza dek onun içinde olursunuz. Bu doğru. Daha iyi ne olabilir? Acı, 

ıstırap mı? Ya da içinizde küçük bir ateş gibi tutuşan ve her şeyi, tüm dünyanızı, iç 

dünyanızı kucaklayan Sevgi ve neşe. O zaman, etrafınızda ne olursa olsun ve şeytan 

kafanızın içinde size ne söylemeye çalışırsa çalışsın, bu artık sizin sorununuz değildir. 

İlahi Sevgi insanda kendini gösterdiğinde dünyevi olan her şey yok olur. Ve bunu 

kabul etmek ya da şeytanı dinleyip uzaklaşmak insana bağlıdır. Ama, söyleyin bana, 

bir insanın bunu kabul etmemesi için ne tür bir aptal olması gerekir? Aklı başında bir 

insan bunu reddeder mi? Her şey çok basit. Ve sadece kendini bilerek diri diri gömen 

kişi göremez, hissedemez ve anlayamaz. Ama bu onun seçimidir. Allah'ın 

merhametinin ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz: bir insan kendi seçimine göre 

alır. 

 

Tatiana: Bu Allah'ın Merhameti için teşekkür ederim, İgor Mihayloviç, bu içsel 

mucize için teşekkür ederim, insan gözüyle görülemeyen asıl şey. 

 

İgor Mihayloviç: Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim, dostlarım. Birbirimizi 

sevelim ve Allah'ı sevelim. Ve en önemlisi, şeytana hizmet etmeyi bırakalım. Hayatı 

seçelim. Buna değer. 

 


