
RUHU YOKSUL OLANLAR KUTSANMIŞTIR 

 

Ruhsal yoksulluk nedir ve neden bu kadar övgüye değerdir? Dağdaki Vaaz sırasında, 

İsa Mesih insanlara Cennetin Krallığına nasıl ulaşacaklarını öğretirken, onlara ilk 

Kutluluğu verdi: "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü Cennetin Krallığı onlarındır. 

"Ruhça yoksul olanlar" kimlerdir? Neden böyle insanlar kutsanır ve Cennetin 

Krallığına layık olurlar? İgor Mihayloviç Danilov, RUHU YOKSUL OLANLAR 

KUTSANMIŞTIR adlı videosunda bu sorunun derin özünü ortaya koyuyor. 

 
 

 

Tatiana: Merhaba sevgili dostlar. Sizleri tekrar selamlamaktan içtenlikle mutluluk 

duyuyoruz. Bugün de değerli İgor Mihayloviç Danilov ile konuşacağız. 
 

İgor Mihayloviç: Selamlar. 
 

Tatiana: İgor Mihayloviç, bugünkü toplantımıza, değerli dinleyicilerimiz de dahil 

olmak üzere pek çok inananı endişelendiren bir soruyla başlamak istiyorum. Bu soru, 

İsa Mesih'in Dağdaki Vaazı sırasında insanlara Cennetin Krallığına nasıl ulaşacaklarını 

öğretirken verdiği ilk Güzel Söz ile ilgilidir. Ve bu Güzel Söz şu şekildedir: "Ne mutlu 

ruhta yoksul olanlara, çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır." Elbette, Yeni Ahit'teki 

bu yer anlaşılması en zor olan yerdir, çünkü kesinlikle farklı yorumları vardır. Oldukça 

farklı yorum çeşitleri ve birçok anlaşmazlık vardır, çünkü İsa Mesih'in kendisi, 

İncil'den gördüğümüz gibi, ruhta fakir olanların kim olduğu, neden kutsanmış 

oldukları ve Cennetin Krallığının tam olarak onların olacağı konusunda açıklama 

yapmamıştır. 

 

Kutsal pederlerin edebi eserlerinde, ruhta yoksul olanların alçakgönüllü insanlar 

olduğu, bu dünyanın görkemiyle ilgilenmeyen ya da kaygılanmayan insanlar olduğu 

söylenir. Ama o zaman insanların aklına şöyle bir soru gelir: "O zaman neden bu kadar 

harika insanlar ruhen fakirdir?" Ya da başka bir versiyonda insanlar şöyle der: "Ruhen 

fakir olanlar büyük günahkârlardır, dünyevi ve düşük seviyedirler, çünkü günah insanı 

kesinlikle ruhen fakir yapar. Ama o zaman daha da fazla soru var: 'Neden bu kadar 

büyük günahkârlar birdenbire Cennetin Krallığına layık oluyor ve kutsanıyor?" 

 

Dolayısıyla, bu ruhsal yoksulluğun ne olduğu ve neden bu kadar övgüye değer olduğu 

sorusu her zaman gündeme gelir ve birçok insan bundan kaçınır. Bu yüzden bugün 

videomuzda şunu tartışmak istiyorum: bu ruhsal yoksulluk nedir? Her şeyin kendisiyle 

başladığı, "ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü Cennetin Krallığı onlarındır" 

şeklindeki ilk Güzel Söz'ün özü nedir? 

 

İgor Mihayloviç: Bu sorunun yanıtının özünü zaten dile getirdin: birçok insan bundan 

kaçınıyor. Ama neden? 
 

Tatiana: Çünkü birçok yorum var, bilirsiniz, insan bunun ne olduğunu bilmediğinde, 

bilinç için bunu atlamak, geçmek, ayrıntılara girmemek daha kolaydır, çünkü 

görüyorsunuz, bu tür yanıtlar...   



İgor Mihayloviç: Ama burada basit bir soru var: İnsanlar neden bundan kaçınıyor? Ve 

tercümanlar neden bunu yorumlamıyor? Basit bir soru. 
 

Tatiana: Ve nasıl yorumlarlarsa yorumlasınlar, hala sorular var. 
 

İgor Mihayloviç: Soru yok. Bu en basit sorudur. Ve cevap her zaman yüzeydedir. 

Sadece yanlış kıstasla ölçüyorlar. Tanrısallığı tüketici dünyevi ölçülerle ölçmeye 

çalışıyorlar, bu yüzden bu birbirine uymuyor. İşte bütün mesele bu. Tanrı'nın 

Krallığı'na ulaşanlar tam olarak ruhta fakir olanlardır. Diğerleri ise, üzgünüm, Ruhsal 

Dünya'ya girme hakkını kazanmak için gerçekten çok çalışmak zorundadır. 

 

Tatiana: Pek çok insan ruhen yoksul olanların aslında çok günahkâr insanlar 

olduğunu düşünür. 
 

İgor Mihayloviç: Tamam. Bakın, neden böyle düşünüyorlar? Çünkü "Ruhen fakir 

olduğunuz için hiçbir şeyiniz yok" deniyor. Eğer bir insan zengin ve varlıklı ise (bizim 

tüketimci formatımızda), bu onun bir değeri olduğu, diğerlerinden daha iyi olduğu, 

daha akıllı, daha kurnaz olduğu, daha düzgün yaşadığı anlamına gelir. Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Evet, tam olarak. 
 

İgor Mihayloviç: Ancak, eğer bir insan bu dünyada fakirse, hiçbir değeri yoktur. 

Tembeldir, yeterince çalışmaz, aptaldır, para kazanamaz. 
 

Tatiana: Savurgan olabilir. 

 

Igor Mihailovich: Savurgan ama aynı zamanda aptal. 

 

Tatiana: Bu doğru.  
 

Igor Mihailovich: Ve eğer İsa Mesih'in sözlerini insanların yaşadığı bu dünyevi 

standartla ölçerseniz, bunu anlamanın imkansız olduğu ortaya çıkar. Bir günahkâr tüm 

ruhunu israf etmiş ve günahlara harcamış, değersiz biri ve Krallığa ilk giren o olacak - 

böyle bir şey nasıl olabilir? Olamaz. 

 

Tatiana: Olamaz. Ve asıl önemli olan, bu Kutluluğun ilklerden biri olmasıdır, İsa 

vaazına bununla başlar. 

 

Igor Mihailovich: Çünkü bu ilktir. Bu emir en iyiler için, insanların en iyileri için 

verilmiştir. Oysa, insanların en iyisi nasıl fakir olabilir? Eğer dünyevi ölçülerimizi 

kullanırsak, bu imkânsızdır. Yoksa mümkün mü? 

 

Tatiana: Biliyorsunuz, "ruhen fakirin" en azından kendilerinde ruh olmadığını gören 

insanlar olduğunun anlayışı var. 

 

İgor Mihayloviç: Ruhen fakir olduklarını, ruh olmadığını. 

 



Tatiana: Aslında o kadar zor ki...  

 

İgor Mihayloviç: İblisler var ama ruh yok. 

 

Tatiana: Doğru. 
 

İgor Mihayloviç: Peki bir insan iblisler ile birlikte nasıl girecek? İşte böyle bir 

hayatımız var dostlar, her şey adaletsiz: Birinin bir fıçı balı ve büyük bir kaşığı varken, 

bir başkasının simitten bir deliği var. Öyle değil mi? Bu haksızlık. Ve balı kaşıkla 

yiyenler, vicdanı olmayanlar ve günahkâr olanlar da Cennet'e ilk girenler olacak - 

Cennet onlar için. "Peki ya bu kadar kutsal olan bizler?" Öyle değil mi? 

 

Tatiana: Dolu ve taşmış. 

 

İgor Mihayloviç: Özür dilerim arkadaşlar, soru gerçekten komik. Ruhu fakir olanlar 

kimlerdir? Onlar Ruhsal Dünya'ya hizmet edenlerdir arkadaşlar. Onlar Ruhsal 

Dünya'ya hizmet ederken Ruhsal Dünya'dan kendilerine bir damla bırakmayan ve 

Ruhsal Dünya tarafından kendilerine verilen her şeyi insanlara verenlerdir. İşte ruhta 

yoksul olanlar bunlardır. Çünkü kişinin hiçbir şeyi yoktur. O, Ruhsal Dünyadan ve 

onun Sevgisinden güç alan ve bunu insanlara veren, kendisi için hiçbir şey bırakmayan 

kişidir. Çünkü o kendisinden almaz, insanlara verir ve kendisine hiçbir şey bırakmaz. 

Mesele de budur. Oysa kişi bunu kendisi için bıraktığında, parlayacak, çok konuşacak 

ama eylemleri boş olacaktır. Burada da bir anlam var.  

 

Bir derviş ve Mevlana hakkında çok güzel bir efsane vardır, derviş Mevlana'ya 

Peygamber ve bir Sufi alimi hakkında sorar: Hangisi daha çok ışıkla doludur? Öyle 

değil mi ? Hangisi kutsal ve hangisi daha iyi? 

 

Tatiana: Evet, bu güzel bir efsanedir İgor Mihayloviç, izleyicilerimiz için en azından 

kısaca şunu aktarabilirim: Bir derviş Mevlana ile karşılaşmış ve "Kim daha iyidir: 

Hazreti Muhammed mi yoksa Ebu Yezid Bistami mi?" diye sormuş. Mevlana da 

"Elbette Hazreti Muhammed daha iyidir çünkü o..." demiş. 

 

İgor Mihayloviç: O kervanı Allah'a götürür.  

 

Tatiana: Doğrulara önderlik eder. 

 

İgor Mihayloviç: Evet, doğrulara. 

 

Tatiana: Evet, cennete. Sonra derviş tartıştı ve dedi ki, "Bir dakika, ama Muhammed 

Peygamber Allah'tan (İgor Mihayloviç: Işık için) üzerine ışık dökmesini isteyip 

durdu," evet. 

 

İgor Mihayloviç: Ve o hiç yeterli ışığa sahip değildi. 
 

Tatiana: Hiç yeterince sahip olmadı. Aynen, oysa gerçek şu ki... 
 



İgor Mihayloviç: Hiçbir zaman yetmedi ve sürekli Allah'tan istedi... 

 

Tatiana: Oysa Sufi mistik onun zaten yüceltilmiş olduğunu ve deyim yerindeyse ışık 

içinde parladığını söyledi. 
 

İgor Mihayloviç: Oysa ışıkla dolu olduğunu ve kendisinin ışık olduğunu söyledi. 

Bilirsiniz, bazı insanların etrafta dolaşması gibi, Kutsal Ruh'la doludurlar, Sevgi'yle 

doludurlar ve "Veriyorum ama almıyorlar" derler. Anlıyor musunuz? Demek 

istediğim, bu nasıl bir şey: insan Kutsal Ruh'la doludur ve kimse ondan almak 

istemez? 
 

Tatiana: "Ruhlarını ve kalplerini açmak istemiyorlar." 

 

İgor Mihayloviç: Konuşmamız sırasında arkadaşım Anthony'yi hatırladım. O iyi, çok 

iyi bir adam, bir zamanlar size ondan bahsetmiştim; şimdi burada değil, ama modern 

zamanlardaki insanlar arasında en iyisiydi diyelim. Bir gün işten sonra gece ona 

geldim; benden bir konuda kendisini ziyaret etmemi istemişti ama konu başka bir 

şeyde. 

 

O hücresinde çok üzgün bir şekilde otururken yanına gittim. Ona, "Ah Anthony, neden 

bu kadar üzgünsün?" diye sordum. "Ne zaman gelsem hep sıkıntılı ve sorunlu 

oluyorsun" dedim. Dedi ki, "Nasıl üzgün olmayayım? Yoksulluk beni ele geçirdi." 

Dedim ki, "Ne yoksulluğundan bahsediyorsun? Daha ne istiyorsun?" "Şey," dedi, 

"görüyorsun, en azından birazcık sıcak ışığım olmasını isterdim, en azından bir kilise 

mumunun dörtte biri kadar." Dedim ki, "Ah, Anthony! Sana bir güneş verilse bile, 

onun tüm ışığını karanlık köşelere itersin." "Ruhlar orada acı çekiyorsa nasıl 

itmeyeyim?" dedi. 
 

Tatiana: Aman Tanrım... Bu büyük bir hizmeti gösteriyor. 

 

İgor Mihayloviç: Bu örnek her şeyi anlatıyor. Ve gerçekten çok üzgündü. Kendisine 

yeterince verilmediği için, daha fazlasını almaya layık olmadığı için gerçekten 

üzgündü, çünkü çok fazla acı çeken var; insanların bu ışığa ihtiyacı var, oysa onda çok 

az vardı. Ve gerçekten de, eğer ona güneşi verirseniz, tüm güneşi insanlara verir ve 

kendisine hiçbir şey bırakmaz. İşte mesele bu: ruhu fakir olanlar - bunlar gerçek 

insanlardır, çünkü onlara ne kadar Sevgi ve ışık verirseniz verin... Anthony buna sıcak 

bir ışık diyordu. İnsanların en iyisi, Muhammed Peygamber, sadece "ışık" dedi, ama 

bu ışığı çok ve her yönden özledi. Neden? Çünkü onu elde ederek çok daha fazla 

insana yardım edebilirdi. Ve bu iki adam hiçbir şeyi kendileri için saklamadılar. 

Kendilerini düşünmediler, ama insanlarla ilgilendiler, bu yüzden onlara verildi. 
 

Tatiana: Sonuçta bunu biriktiremezsiniz. 

 

İgor Mihayloviç: Bu imkansız. 
 



Tatiana: Yani, sürekli olarak sahip olduğunuz her şeyi kesinlikle veriyorsunuz. Başka 

bir deyişle, insanun hizmetteyken yapabileceği her şey tamamen açık olmak ve 

Tanrı'ya tamamen açık olmaktır. 
 

İgor Mihayloviç: Görüyorsunuz, şöyle söyleyeyim: herkes bu ışığı alır ve bu ışık 

ruhsal yola girmek için fazlasıyla yeterlidir; bu ışık (Benlik olarak her insanın her an 

aldığı) bu ışığın yardımıyla şeytanın üstesinden gelmek için fazlasıyla yeterlidir. Her 

şeyden önce, şeytan nedir? Şeytan karanlıktır, oysa karanlık var mıdır, yok mudur? 

Şöyle söyleyeyim: ışık olmadığında karanlık ortaya çıkar, Tanrı olmadığında, 

Tanrı'nın Sevgisi olmadığında, ışık olmadığında şeytan kendini gösterir. İşte bu 

yüzden Ruhsal Dünyanın hizmetinde olanlar çok eski zamanlardan beri bu ışığın 

peşinde koşmuş ve onu istemişlerdir ve hiçbir zaman ona yeterince sahip 

olamamışlardır. Ve onlar en fakir olanlardı, Kutsal Ruh bakımından en fakir olanlar, 

Tanrı'nın Sevgisi bakımından en fakir olanlar. Neden? Çünkü sahip değillerdi, 

ellerinde hiç kalmamıştı. 

 

Şeytanı beslememek için kendileri için de hiçbir şey saklamadılar. Sonuçta her insanın 

içinde bir iblis vardır, kendiniz için ne saklarsanız, onu şeytan için saklamış olursunuz. 

Rab'bin Işığını, O'nun Sevgisini nasıl kendinize saklayabilir ve onunla 

parlayabilirsiniz? Ve isteyin, "Rica ederim, alın" - "alın" diyerek kime hitap 

ediyorsunuz? Kime sunuyorsunuz? Şeytana mı? Peki karşılığında ne alacaksınız? Size 

karşı sevgi ve saygı mı? 
 

Oysa pek çok insan bu şekilde davrandı. Ve bu tür insanları sadece dinlerde değil, tüm 

dinlerde tanıyoruz. İblis insanların kafasını her yerde karıştırır. Ve insanlar, Ruhsal 

Dünyaya hizmet etmek yerine, kendilerine bakmaya başlarlar, vermeden, son 

damlasına kadar acı çekenlere, muhtaçlara, sizden daha kötü durumda olanlara 

aktarmadan. Eğer Tanrı'nın Sevgisi size başkalarından daha çok akıyorsa ve siz onu 

kendinize saklıyorsanız, bilin ki onu şeytan için saklıyorsunuzdur ve size daha fazlası 

verilmeyecektir. Tanrı'nın Sevgisini, diyelim ki Tanrı'yı sevmeyen birine vermek 

yanlıştır. Oysa Ruhsal Dünya asla yanlış davranmaz. Bu nedenle, yalnızca kendisine 

gerçekten hizmet edenleri doldurur. Yalnızca Ruhsal Dünyayı, yani Tanrı'yı 

kendilerinden daha çok sevenleri. 

 

Oysa şeytan ne yazık ki acımasız bir şaka yapar. Bazen insanları gerçekten yanıltır, 

onları kendini beğenmişlikle, bencillikle, gururla doldurur ve onlar da sadece gerçek 

azizleri taklit etmeye başlarlar. Anthony'den bahsettim ve onun yanında bulunan, 

Ruhsal Dünyanın ne olduğunu keşfetmeyi ondan öğrenen ve sonunda hayatı boyunca 

son nefesine kadar ruhen çok fakir olan ama Tanrı tarafından çok sevilen çok iyi bir 

adamın ona verdiği büyük bir şapkayı, yüksek bir mevkiyle değiştiren kişinin adını 

söylemeyeceğim. 
 

O öğrencisi bunu neden takas etti? Şan, otorite, dini otorite nedeniyle, ama bu çok 

büyük bir şey. Onun için şeytana hizmet etmek Tanrı'ya hizmet etmekten çok daha 

yüksektir. Ve her sabah doymuş olarak kalktığı ve her gece doymuş olarak yattığı için 

övünüyordu ve şimdi de hiç üzüntüsü olmadığı ve hiç karanlığı olmadığı için 



övünüyor, kendisi sadece bir simit deliği olan, dipsiz bir kova gibi boş olan kişi. 

Mesele de bu zaten. 
 

Bu yüzden, bunun hepsinin ana emri olduğunu söyleyebilirim. Hizmette olanlar için 

çok değerlidir, ama sadece Tanrı'yı sevenler ve birbirlerini sevenler bunu anlayabilir. 

Dostlarım, kısa konuşmamız için bizi bağışlayın ama umarım bu soruyu 

yanıtlayabilmişizdir. O halde birbirimizi sevelim. Teşekkürler. 
 

Tatiana: Çok teşekkür ederim İgor Mihayloviç, çok teşekkür ederim çünkü bu nefesi, 

Sevgi nefesini kesmememiz gerektiğini gerçekten anlıyoruz, çünkü bunu kendimize 

sakladığımız ya da kendimize yoğunlaştırdığımız anda bir insan nefes almadan ölüyor 

ve sistemin aslında neden daha sonra gelip bu gücü insanlardan aldığını anlıyoruz. 

Bundan dolayı çok teşekkür ederim. İsa Mesih'in insanlar için ilk ve en önemli sözü 

çok derin bir şekilde açığa çıkıyor: "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü Göklerin 

Krallığı onlarındır". 
 

İgor Mihayloviç: Çünkü onlar gerçekten kutsanmışlardır. Teşekkürler, dostlar. 

Birbirimizi sevelim. Öyle değil mi? Bu Doğru, dostlar. Huzur sizinle olsun. 

 
 


