
Gerçek veya Yalanlar 

 

Dinlerin içinde gerçek tohumlar olduğu gibi samanlar da vardır. Gerçek ile 

karşılaştıktan sonra birçok insan ruhsal bir görüş kazanır ve şu soruyla yüzleşir: 

bundan sonra ne yapmalı? Neyi seçmeli? Gerçeği mi yoksa yalanı mı, işini mi yoksa 

vicdanını mı korumayı? Bu tüketimci formatta nasıl onurlu bir şekilde yaşanır? 

SonuçtaTanrı'yı seviyorlar, Hakikati hissediyorlar ama her organizasyonun kendi 

tüzüğü ve kendi kuralları var. Gerçek İlahi hizmet nedir? Bir insan, özellikle de bir din 

adamı ruhen nasıl kurtulabilir? Sonuçta, kendi sorumluluğuna ek olarak, şeytana karşı 

mücadelede ön safta duran, liderlik ettiği insanlar için büyük bir sorumluluğu var mı? 

 

 

 

Tatiana: Selamlar, sevgili dostlar! Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de saygıdeğer İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 

 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 

 

Tatiana: İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz özellikle bir önceki videomuzda Sevgi 

tsunamisinden, Sevgisini, samimi duygularını sürekli olarak Ruhsal Dünyaya, Tanrı'ya 

yönelttiğinde karşılık olarak kişiyi saran bu her şeyi kapsayan sevinç duygusundan 

bahsettiğiniz bir anı not ettiler. Ve elbette, izleyicilerimizin pek çoğunun bu deneyimi 

defalarca yaşadığını ve Tanrı'dan ve Ruhsal Dünya'dan bu yanıtı aldığını bilmek büyük 

bir mutluluk. Bu bana gerçekten de İncil'deki şu sözleri hatırlatıyor: Rab şöyle diyor: 

"Beni çağır, sana yanıt vereyim ve sana bilmediğin büyük ve güçlü şeyler göstereyim." 

Elbette, insan Ruhsal Dünya ve Tanrı ile böylesine şaşırtıcı bir iletişim deneyimi 

yaşadığında, bu insanın hayatını büyük ölçüde değiştirir. Birincisi, herkes bu 

iletişimde sürekli olarak kalmayı kesinlikle ister ve ikincisi, mümkün olduğunca çok 

sayıda insanın Tanrı'dan ve Ruhsal Dünya'dan böyle bir yanıt alması için içten bir arzu 

oluşur. 

 

İgor Mihayloviç, insanlar bize çok sık yazıyor ve farklı dinlerin din adamları, Tanrı'nın 

Elçilerini içtenlikle seven ve onlara saygı duyan ve tüm kalpleriyle Tanrı ve Ruhsal 

Dünya için çabalayan o harika insanlar tarafından bize sık sık sorular soruluyor. 

Tesadüfe bakın ki, hayatlarının çoğunu dini kuruluşlarda hizmet vermeye adamışlar, 

ancak Gerçekle karşılaşmışlar, Gerçek Bilgiyle karşılaşmışlar ve şimdi içten içe çok 

acil bir soruyla karşı karşıyalar: nasıl ilerlemeliler? Çünkü dinlerde hem gerçek 

tohumların hem de samanların olduğunu açıkça gözlemliyorlar. Dolayısıyla, elbette bu 

soru akuttur çünkü kişi, özellikle de bir rahip nasıl gerçekten kurtarılabilir? Sonuçta, 

kendi sorumluluğunun yanı sıra, önderlik ettiği insanlara karşı da muazzam bir 

sorumluluğu, cemaatine karşı sorumluluğu vardır.   

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: Tanrıyı her zaman ve her yerde sevebilirsiniz. 

İnsanlar ne iş yaparlarsa yapsınlar, ama eğer Tanrı'yla birlikteyse, bunu onurlu bir 

şekilde yapacaktır, bu ilk şeydir. Aynı derecede önemli olan ikinci şey ise, her şeyin 

kişinin kendi seçimine bağlı olduğudur. Eğer gerçekten Tanrı için çabalıyorsa ve 



insanlara yardım etmek istiyorsa, yardım etmenin bir yolunu bulacaktır. Ancak bir 

başka şey de, belli bir organizasyon içinde yer almak ya da "Roma'dayken Romalıların 

yaptığını yap" dedikleri gibi, isteseler de istemeseler de, dini örgütleri ne olursa olsun, 

yazılı kurallarına göre hareket edeceklerdir, ama her şey her yerde farklıdır. Bunu icat 

eden insanlardır, evet, hepsi saman, evet, teatrallik, ama yıllar ve bazen bin yıllar 

boyunca şekillenmiştir. Peki nasıl oluyor da birdenbire tüm bunlara karşı 

çıkabiliyorsunuz, değil mi? Buna izin verilmez, anlaşılmayacaksınız.    

 

Şöyle bir örnek verebilirim: örneğin, ofis malzemeleri üreten ünlü bir şirket olduğunu 

ve bir mağaza ağına sahip olduğunu düşünün. Diyelim ki biri orada çalışmaya geliyor 

ve bakıyor, evet, insanlar geliyor, mallar iyi, her şey harika, ama... mallar biraz yanlış. 

İnsanlar geliyorlar, o ofis malzemelerini falan alıyorlar ama orada, affedersiniz, ne 

poğaça var ne de su var. Bu yüzden insanların hayatlarını iyileştirmek için kişi hamur 

işleri pişirmeye ve satmaya başlıyor, bir kahve makinesi kuruyor, aynı zamanda kahve 

satıyor ve insanlar kendilerini iyi hissediyor: iyi kahve ile lezzetli ev yapımı hamur 

işleri yiyorlar ve ofis malzemeleri satın alıyorlar. Bu iyi bir şey değil mi? Kötü bir şey 

yok, değil mi? (Tatiana: Doğru.) Ancak, bu eylem yönetimce kabul edilmezse ne 

olacak? 

 

Tatiana: Problemler ortaya çıkar, elbette.  

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Aynı şekilde, çeşitli dinlere ve aslında çeşitli 

mezheplere mensup çok değerli din adamlarımız da bu sorunla karşı karşıyadır. Bu, 

toplumumuzda neredeyse her zaman ortaya çıkan sık bir sorudur. Öyle değil mi? 

Dürüst olmak gerekirse, bunun doğrudan bir cevabı yok, ama ben sadece kendi 

görüşümü dile getirebilirim. Bu konuları uzun zaman önce gündeme getirdik. Athos 

Dağı'ndan iyi arkadaşlarım, keşişler var ve uzun zaman önce onlarla bu konularda 

uzun sohbetler yaptık, sık sık bana gelirlerdi ve tabii ki benzer bir soruyla karşılaştık: 

ne yapmalılar? Tanrı'yı seviyorlar, Hakikati hissediyorlar ama her manastırın kendi 

tüzüğü var. Her zaman tek bir şey söyledim: bu tüzüğü takip edin, ama kimse size 

Tanrı'yı sevmeyi yasaklamıyor. Dahası, tüm dinler aslında Hakikat tohumları üzerine 

inşa edilmiştir ve bu tohumlar Tanrı Sevgisi ve evrensel insani değerlerdir. Bunda kötü 

bir şey yoktur. 

 

Ritüelizm ve teatralliğe gelince... Şöyle söyleyeyim: eğer bu tiyatro büyü ve aptallık 

amacı taşımıyorsa, gerçekten günah mıdır? Hayır. İnsanların üzerine su sıçratmak 

gerçekten günah mıdır? Tabii ki değil, isterseniz sıçratın. Mesele bu değil. Mesele şu 

ki, Gerçeği bilen ve dinlerde olması gerektiği gibi şeytana karşı mücadelede ön 

saflarda yer alan bir insan Gerçek hakkında konuşamaz ve Tanrı'nın bu ordusunu 

gerçekten bir araya getirip şeytana karşı yönlendiremez. Neden? Çünkü bu aslında 

onların organizasyonuns karşı gelecektir ve hemen zorluklarla karşılaşacaktır. Evet, 

pek çok kişi durum böyle olduğu için istifa etmesi gerektiğini söyleyecektir. 

Dostlarım, hayatınız boyunca belli bir işte çalıştığınızı ve sonra yaptığınız her şeyin iyi 

olmadığını, bu işin pek de iyi olmadığını ve onu geliştirebileceğinizi fark ettiğinizi 

düşünün. Eğer bu işi geliştirmeye çalışırsanız, basitçe kovulacağınız bir durumla karşı 

karşıya kalacaksınız. Onlarca yıldır tek bir deneyimde ustalaştığınızda, diyelim ki 



beceriniz iyice gelişti, ama başka deneyiminiz olmadığında ne yapacaksınız? Peki ne 

yapacaksınız, yaşlılığınızda ya da ilerleyen yaşlarınızda başka bir meslek mi 

edineceksiniz? Çünkü hepimiz insanız, şu anda Yaratıcı Topluma sahip değiliz, 

tüketimci bir formatımız var. Ve biliyorsunuz, ciddi bir sorunumuz var. Bir yandan, bir 

din adamı olarak hilekâr olmak, doğruyu söylememek ya da büyü ayinleri yapmak, 

başka türlü adlandırmak mümkün değil, günahtır. Öte yandan bu kişiyi de 

anlayabiliyoruz: Nasıl bırakabilir? Aslında tam da o vaazlarda, tam da insanlarla 

yaptığı o sohbetlerde insanlara pek çok hakikati aktarabiliyor ve hatta onları hakikat 

yoluna sokabiliyor, gerçekten de ritüellere ve öngörülen tüm kurallara rağmen. 

Gerçekten de son zamanlarda din adamlarıyla öyle köklü bir ayin ya da töreni 

tartışıyoruz ki, nasıl adlandıracağımı bile bilmiyorum - binaların ve arabaların 

kutsanması. 

 

Aslında bu uygulama uzun zamandır var. Dürüst olmak gerekirse, büyüye kadar 

varıyor ama İsa Mesih bunu yapmadı. Ve Hıristiyanlar O'nun izinden gitmeli, O'nu 

takip etmeli ve İsa Mesih'in söylediklerini yapmalı, insanların sonradan icat edip 

ortaya attıklarını değil, O'nun böyle olmasını istediğini açıklamalıdır. Eğer gerçekten 

böyle olmasını isteseydi, bunu bu şekilde yapar ve öğretirdi. Öyle değil mi? Bu ayrı bir 

konu. Yine de, O uzun süre insanların arasındaydı, pek çok şey hakkında konuştu ve 

pek çok şeyi gösterdi ve açıkladı, ancak dini öğretiye dahil edilenler, diyelim ki, O'nun 

yaşamı ve eylemleri hakkında çok küçük hikayelerdir. Gerisi çıkarılmıştır çünkü O'nun 

yaptıkları ve konuştukları üzerine güç ve fon sağlayacak bir organizasyon inşa etmek 

imkansızdır. Çünkü O'nun söylediği ilk şey, daha üstün birinin olmadığı, herkesin eşit 

olduğu ve hepimizin birbirimizi sevmemiz gerektiğiydi. Geriye bu kaldı ama bunun 

nasıl yapılacağını da öğretti ve anlattı. Aslında bugün itibariyle yorumlarsak, O 

Yaratıcı Toplumdan bahsetti; dürüstlüğün, namusun ve en önemlisi Tanrı Sevgisinin, 

birbirimizi Sevmenin egemen olacağı farklı bir dünya, mükemmel bir dünya inşa 

etmemiz gerektiğini söyledi. Sonuçta Tanrı Sevgisi birbirimizi sevmekle başlar. Öyle 

değil mi? Her şey tam da bununla başlamalı. 

 

Büyünün kötü ve kabul edilemez olduğunu, kurtuluş ve kurtuluşa giden yolda yardım 

dışında Tanrı'dan hiçbir şey istenmemesi gerektiğini kesin bir dille ifade etmiştir. Ama 

insanlar her şeyi çarpıttı ve her şeyi büyüye dönüştürdü. Bir organizasyonun bir 

organizasyon olduğu açıktır; her örgüt kâr etmeyi ve toplumdaki konumunu 

güçlendirmeyi amaçlar. Bu normaldir, doğaldır, tüketimci formatta yaşıyoruz. Yaratıcı 

formatta, inanın bana, her şey değişecek, her şey değişecek, buna biraz sonra geri 

döneceğiz. 

 

Dolayısıyla, bir arabanın ya da bir mekanın kutsanması ayini, bir iblidi kovmak için 

yapılan büyülü bir ritüelden başka bir şey değildir. Bir din adamı bu ayini 

gerçekleştirdiğinde ve dahası İsa Mesih ya da Tanrı adına bu pisliği ortadan 

kaldırdığında, çok komik görünür. Ve din adamlarının kendileri de bunda hiçbir şeyin 

değişmediğini anlarlar. Eğer bir insanın içinde yaşıyorsa, iblisi herhangi bir yerden 

kovmak nasıl mümkün olabilir? Bu bizim ayrılmaz bir parçamız. İçimizde hem bir 

melek hem de bir iblis var, ama biz sadece kim olmak istediğimizi, hangi tarafta olmak 

istediğimizi seçiyoruz, hiçbir yere gitmemize bile gerek yok. Bir insandan iblis 



çıkarmak mümkün mü? Teorik olarak evet, pratik olarak da mümkün ama o zaman bir 

insan var olmayacaktır, mesele de bu, demek istediğim bu dünyada. 

 

Oysa insan bir altşahsiyet haline geldiğinde ruhsal kurtuluşa erişmemişse, tam olarak o 

iblise dönüşür çünkü insancıl olan her şey, bir insandaki Melek'ten gelen her şey yok 

olacaktır. İnsanın iblisten kurtulmasının tek yolu Melek olmaktır. İşte o zaman insan 

ondan gerçekten kurtulur. Ve pek çok insan, sadece din adamları değil, meslekten 

olmayanlar da, dedikleri gibi, bunu hisseder ve anlarlar, özellikle din adamları veya 

keşişler pratikte gerçek Bilgiyle karşılaştıklarında ve bu Tanrı Sevgisi içlerinde 

uyandığında, bu zordur, çok zordur. 

 

Tatiana: Tabii ki vicdanları isyan ediyor. Gerçekten ortaya çıkıp vaazda gerçeği 

yüksek sesle söylemek istiyorlar, çünkü yalanlara karşı bu tür içsel 

tahammülsüzlükleri var. Asıl soru şu: bu tek vaaz bir şeyi çözecek mi? O anda onu 

duyacak olan insanlarda Şahsiyeti güçlendirecek mi? (Igor Mihailovich: Hayır.) 

Böylesine güçlü bir vaaz durumu değiştirmek için yeterli olacak mı...? 

 

İgor Mihayloviç: Şimdi güzel bir soru sordun. Dostlarım, söyleyin bana, sizinle 

oldukça sık ve oldukça uzun bir süre iletişim kuruyoruz. Konuşmalarımızdan biri 

Melek olmanız için yeterli mi? Basit bir soru. Bir yandan yeterli; sadece şunu 

söylemek yeterli: Tanrı'yı sev ve insan ol. Bu fazlasıyla yeterli. Ama aslında sorun şu 

ki, her insanın içinde yaşayan bir iblis var ve ne yazık ki hemen hemen herkesin içinde 

baskın olan da o. Ve bu iblis kendisinin insan olduğunu söylerken, Şahsiyet olarak 

insan bazen gelişmez bile ve sorun da budur. Bu nedenle, uyuyan bir Şahsiyeti 

uyandırmak mümkündür, ama onu bir dersle güçlendirmek, deyim yerindeyse, pek 

olası değildir. 

 

Tatiana neden bir rahibin tek bir vaazla ortaya çıktığını söyledi? Basitçe, patronları 

ikinci bir vaaz vermesine izin vermeyeceği için; bir vaaz yeterli olacaktır. 

Cemaatlerinde yıllarca Gerçeği vaaz eden ama yine de onları uyarmamıza rağmen 

kovulan insanların olduğu vakalarımız var. İnsanlar kendilerini aşamıyorlardı: madem 

ki Gerçek bu, o halde Gerçek budur. En azından bizim bildiğimiz vakalarda, her şey 

din adamlarının sınır dışı edilmesiyle sonuçlandı. İnsanlar Gerçeği söyledikleri ve 

Tanrı'nın Sevgisi hakkında konuştukları halde, mezhepçilik, aptallık, sapkınlık ve 

diğer her şeyle suçlandılar. İşte dünya böyle bir yer. Bu tüketim dünyası ve bundan 

kaçış yok. Bu nedenle ben bunu farklı bir şekilde ifade etmek istiyorum. 

 

Arkadaşlar, dürüstçe bir göz atalım. Söyleyin bana, hangisi daha iyi? Bir rahibin çıkıp 

devrimci bir şekilde gerçeği söylemeye başlaması, kurumundaki Doğruluk hakkında 

konuşmaya başlaması - ve hepsi bu ve bir vaaz ile temelde hiçbir şeyi çözmüyor. 

Ancak vicdanı rahat bir şekilde evine gider, iş arar ve bazılarının dediği gibi dürüst bir 

adam gibi tamamen farklı bir şekilde yaşamaya başlar. Öyle değil mi? Kendini 

sorumluluktan kurtarır. Ama verdiği ders ya da vaaz insanlara gerçekten yardımcı oldu 

mu? Basit bir soru. Birazcık, evet. Birilerine bir dürtü verebilir. Belki birileri için 

anlayış bile olabilir, olabilir... Ancak, artık bir din adamı olmayacak, artık insanlarla 

iletişim kuramayacak, en azından o statüde olmayacak.   



 

Oysa başka bir açıdan bakacak olursak, birçok arkadaşımız, birçok dindeki din 

adamları Tanrıyı çok severler; O'na doğru yoldan giderler ve O'na sıkıca tutunurlar. 

Aynı zamanda, evet, işte olması gerektiği gibi belirli ritüelleri yerine getiriyorlar ama 

insanlarla konuşurken açık yüreklilikle konuşuyorlar ve gerçeği söylüyorlar. Sonuçta, 

her dinde gerçek tohumlar vardır ve onlar da bundan bahsederler. Saman hakkında 

konuştuklarında, her şeyi gerçek isimleriyle adlandırırlar. Bazı ritüellerin yerine 

getirilmesi gerektiğinde, insanlara bunların ritüeller ve gelenekler olduğunu, bunun 

İlahi hizmet olmadığını açıklarlar. İlahi hizmet insanlara hizmet, Ruhsal Dünyaya ve 

onun bu dünyadaki çıkarlarına hizmet anlamına gelir. Ve en önemli şey de Tanrı'ya 

duyulan gerçek, dürüst ve yürekten Sevgi'dir - dosdoğru yol budur. Konuştukları şey 

budur. 

 

Ve özellikle Hıristiyanlıkta, İsa Mesih'in dediği gibi, gerçekte Tanrı'nın tapınağının 

tam olarak insanın kendisi olduğunu söylemeyi unutmazlar. Taştan ya da ahşaptan 

duvarlar, kubbeler ya da ikonostazlar değildir. O bir insandır. Bu, Ruhsal Dünyanın bir 

parçası, Tanrı'nın Kendisinin bir parçası, gerçek bağımsız bir parça haline gelen bir 

Meleğin doğabileceği gerçek tapınaktır. İşte burada bir soru ortaya çıkıyor: Tanrı'nın 

bağımsız bir parçası - yani neredeyse Tanrı'yla eşit. Pek çok kişide bu belli bir 

uyumsuzluk uyandırabilir, yani "Bu bencillik değil mi? Bu bir insanı Tanrı'yla eşitmiş 

gibi çok fazla yüceltmez mi?" Ama dostlar, gelin buna farklı bir açıdan bakalım.   

 

Ruhsal Dünya bir bütündür ama Tanrı'nın bu Dünyasını oluşturan sayısız Melekten 

oluşur. Çok, çok daha küçük, hatta ne kadar küçük olduğunu karşılaştırmak bile 

korkutucu diyelim, ama yine de bir insan bedeni milyarlarca çeşitli hücreden oluşur. 

Her hücre bağımsızdır. Söyleyin bana, bedenimizdeki diğer hücrelerle eşit mi, değil 

mi? O kadar önemli mi yoksa daha mı az önemli? Önemli ve eşittir. Ve bedenimizin 

bir parçasıdır, yani o biziz, öyle değil mi? Her hücre. 

 

Tatiana: Her hücre kendi işlevini gerçekleştirir. 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru. Bedenimizdeki her hücre ya da diyelim ki, 

yakınlaştıralım, bedenimizdeki her molekül (parçacıklardan bahsetmeyelim, bir 

molekülü ele alalım, daha büyük bir birimde duralım, tamam mı?), belirli bir işlevi 

yerine getirir ve daha büyük bir şeyin parçasıdır. Değil mi? Ama aynı zamanda, o 

biziz. Aynı şey her Melek için geçerlidir. Ve burada hiçbir çelişki yoktur. Gerçeğe açık 

bir ruhla ve gözlerinizi sonuna kadar açarak baktığınızda her şeyin ne kadar basit 

olduğunu görürsünüz. Her şey görünür, net ve basit hale gelir, öyle değil mi? 

 

Tatiana: Öyle. 

 

İgor Mihayloviç: İlahi hizmet için de aynı şey geçerlidir. Herhangi bir dinde bir insan 

gerçekten Tanrı yolundaysa, insanlara Sevgisiyle, kendi örneğiyle doğru yolu gösterir; 

sahip olduğu o küçük Hakikat araçlarını kullanarak bile insanları Cennete getirebilir. 

Ama bu araçları bir kenara bırakırsa, diyelim ki o bir devrimci, her şeyi değiştirmek 

istiyor, bilirsiniz işte... Evet, küçük bir şey büyük bir şeyi bile sarsabilir; örneğin küçük 



bir mikrop veya bir virüs bile, çok küçük bir virüs, bir fili bile öldürebilir. Ama yok 

etme kapasitesine sahiptir. İnşa etmek ve yok etmek arasındaki fark muazzamdır. 

 

Bu nedenle, bizim tarafımızdan inşa edilmemiş bir şeyi yok etmemeliyiz ve daha iyi 

koşullar yaratabiliyorsak, daha kötü koşullar yaratmamalıyız, bu şekilde ifade 

edeceğim. Bu arada, herhangi bir dinin herhangi bir anını Tanrı'ya gerçekten hizmet 

etmek ve O'na, O'na ve peygamberlerimize sadık kalmak için kullanmanın mümkün 

olduğundan fazlasıyla eminim. İnsanlara peygamberlerimizin bizimle gurur duyacağı 

şekilde hizmet etmek mümkündür, üstelik bunu yaparken peygamberlerimizin 

ahitlerinden hiçbirini ihlal etmeden. Bu doğru değil mi? Evet, dostlarım. Her şey çok 

ama çok basit ve her şey bize bağlı. Eski bir deyiş vardır: "İnsanları lütfeden yerler 

değil, insanlar yerlerdir." Evet, aptallık vardır ama aptallık insanların olduğu her 

yerdedir. Şeytan getirdiği için değil, biz orada olmasına izin verdiğimiz için. Aslında 

bir seçim yapmalıyız: Ya insanlara yardım etmek... 

 

Tatiana: Bu kişinin ruhsal yolunun verimliliğidir. 

 

İgor Mihayloviç: Elbette, kesinlikle doğru. Ve az önce kişinin ruhsal yolunun 

Tanrının Dünyası ve O'nun çıkarları için etkinliğinden bahsettin. Peki, burada Ruhsal 

Dünya'nın çıkarı nedir? Dostlarım, siz ne düşünüyorsunuz? Peki, bu bir soru olsun. 

Çünkü sık sık "Ruhsal Dünyanın çıkarları" diyoruz. Ama O'nun buradaki çıkarı nedir? 

Sizin için zor değilse yanıtlayın. 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, İgor Mihayloviç, doğru söylediniz, yıkmak değil, inşa etmek 

gerekir. Ve her gerçek Hıristiyan için Mesih bir tür öğretmen ve arkadaştır. İsa 

Mesih'in yaşamına dönüp baktığınızda, aslında havarilerin tam olarak bu Şabat gününü 

sürdürdüklerini fark edersiniz ve İsa bir keresinde Musa'nın Yasası hakkında 

konuşurken şöyle demiştir: "Yasayı ya da Peygamberleri ortadan kaldırmaya geldiğimi 

sanmayın. Ben ortadan kaldırmaya değil, tamamlamaya geldim." 

 

İgor Mihayloviç: Kesinlikle doğru.  

 

Tatiana: Ve biliyorsunuz, bunlar aynı zamanda Yaratıcı Toplumun prensipleridir, bu 

aslında evrimin yoludur. 

 

İgor Mihayloviç: Yok etmemek.  

 

Tatiana: Bunun yok etmek için değil, tam olarak yaratmak için olduğu ve bunun 

gerçekten her insana ne kadar bağlı olduğu.  

 

İgor Mihayloviç: Elbette. Ve O tüm Hıristiyanlar için bir örnekti çünkü O kalpten 

kalbe gerçek bir köprü kurucuydu ve hepimiz için bir örnekti. İsa Mesih tam olarak 

şöyle dedi: "Birbirimizi sevelim." 

 

Tatiana: Her insanın Tanrı'nın tapınağı olduğunu söylediniz (İgor Mihayloviç: 

Doğru) ve en büyük günahlardan birinin bu tapınağı mahvetmek olduğuna inanılıyor. 



Sık sık "Birbirinizi sevin" diyorsunuz (İgor Mihayloviç: Doğru). Ve bilirsiniz, insan 

kendi iç tapınağını mahvetmemenin yanı sıra bir başkasının iç tapınağını da 

mahvetmemenin ne kadar önemli olduğunu kavrar, böylece birbirimize destek 

olabiliriz. 

 

İgor Mihayloviç: Şöyle söyleyeyim: Tanrının tapınağını kendi içinde koruyan kişi, 

onu başkalarının içinde de korur. Eğer Tanrının tapınağını kendi içinizde korursanız, 

onu mahvetmeye cesaret edemezsiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Hiçbir şekilde. Her 

insana saygı duyacak ve seveceksiniz, çünkü onda sizde de olan, Tanrı'nın Kendisi 

tarafından indirilen parça vardır. Ruh dediğimiz şey, herhangi bir ölümlü, kaçınılmaz 

olarak ölü olan kişiyi Ebediyen Diri hale getirebilen, onu değerli bir kişi olarak 

yücelten ve en değerliler arasında eşit kılan şeydir. Bu doğru değil mi? 

 

Peki, bunun nedeni nedir? Şeytan mı? Hayır dostlarım, şeytan değil. Sebep Şahsiyet 

olarak bizim zayıflığımızdır. Ve yapmanız gereken ilk şey kim olduğunuzun farkına 

varmaktır, dostum. Her şey bununla başlar. Ve sonra, "kim olduğunuzu" bildiğinizde, 

"ne için burada olduğunuzu" ve Tanrının size gerçekten hangi şansı verdiğini 

anladığınızda ve bunu gerçekten gerçekleştirebileceğinizi anladığınızda, mesleğinizin 

ne olduğu veya ne yaptığınız önemli değildir, bunu Tanrı Sevgisiyle ve Ruhsal 

Dünyaya hizmet ederek yaparsınız. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Bu çok önemli - Ruhsal Dünyaya hizmet, çünkü aslında biliyorsunuz, 

bugünkü konuşma insana bir soru yöneltiyor: kişisel kurtuluşu, kendinizin 

kurtulmasını mı istiyorsunuz, yoksa eylemlerinizden verim elde etmek için Tanrı'ya 

hizmet etmek mi istiyorsunuz, böylece etrafınızdaki binlerce kişi kurtulsun mu 

istiyorsunuz? 

 

İgor Mihayloviç: Ruhsal Dünyaya hizmet etmeden kişisel kurtuluş olmaz, böyle bir 

şey yok arkadaşlar. Diyelim ki bir kişiyi izole etsek, yalnız kalsa ve kimseyi görmese 

bile, ama Bilgi'ye sahip olsa, yiyeceği, suyu ve Bilgi'si olsa ve ruhsal yolu izlemeye 

başlasa bile, yine de Ruhsal Dünya'ya fayda sağlayacaktır. Çünkü kişi bu dünyadan ne 

kadar uzaklaşır ve göksel kapıya ne kadar yaklaşırsa, dünya onun için o kadar geniş ve 

berrak hale gelir ve dünyevi gözün algılayamadığı şeyleri bile o kadar belirgin bir 

şekilde algılar. Ruhsal Dünyaya hizmet tam olarak şeytana karşı mücadeledir. Onu 

kendi içinizde yendiğinizde, başkalarının içinde de onu yenme ve bu dünyayı çok daha 

güzel, temiz ve iyi bir yer haline getirme şansına sahip olursunuz. Bu yüzden... 

 

Bir insanı insanlardan soyutlamak mümkündür, ancak insanı Tanrı'dan ve şeytandan 

soyutlamak gerçekçi değildir ve bunu da unutmamalıyız. Değil mi? Bu nedenle 

dostlar, her şey bizim elimizde. Ve Tanrıya nerede hizmet ettiğimiz önemli değildir, 

önemli olan O'na hizmet etmemizdir. Bu yüzden İsa Mesih'in dediği gibi birbirimizi 

sevelim. Teşekkür ederim. 

 

Tatiana: Çok teşekkür ederim.  

 

İgor Mihayloviç: Teşekkür ederim, dostlar. Huzur sizinle olsun. 



  

 


