
KÖRLÜK VE ÇEŞİTLERİ

Korlugu fiziksel ve ruhsal olmak uzere iki ana kısma ayırabiliriz. Kor, fiziksel olarak “gorme engelli”
anlamına gelir. Mecazi anlamda da “olguları sezme ve kavrama yetisi, dikkati olmayan” veya
“duyarlıgını yitirmis” anlamına gelir. Fiziksel ve ruhsal korlugu yalnızca Isa Mesih iyilestirebilir. Bu
nedenle gormek veya gorusumuzun netlesmesini istiyorsak Isa Mesih’e gitmeliyiz.

 

Matta 9:27-29 

Isa oradan ayrılırken iki kor, “Ey Davut Oglu, halimize acı!” diye feryat ederek O'nun ardından
gittiler. Isa eve girince korler yanına geldi. Onlara, “Istediginizi yapabilecegime inanıyor
musunuz?” diye sordu. 

Korler, “Inanıyoruz, ya Rab!” dediler. Bunun uzerine Isa korlerin gozlerine dokunarak, “Imanınıza
gore olsun” dedi. Ve adamların gozleri acıldı.

 

Yuhanna 9:35-41 Ruhsal Körlük 

Isa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, “Sen Insanoglu'na iman ediyor musun?” diye sordu.
Adam su yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Soyle de kendisine iman edeyim.” Isa, “O'nu gordun.
Simdi seninle konusan O'dur” dedi. Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek Isa'ya tapındı. Isa,
“Gormeyenler gorsun, gorenler kor olsun diye yargıclık etmek uzere bu dunyaya geldim” dedi. 

O'nun yanında bulunan bazı Ferisiler bu sozleri isitince, “Yoksa biz de mi koruz?” diye sordular.
Isa, “Kor olsaydınız gunahınız olmazdı” dedi, “Ama simdi, ‘Goruyoruz’ dediginiz icin gunahınız
duruyor.”

 

2. Korintliler 4:4 

Tanrı'nın gorunumu olan Mesih'in yuceligiyle ilgili Mujde'nin ısıgı imansızların uzerine dogmasın
diye, bu cagın ilahı onların zihinlerini kor etmistir.

Matta 15:10-14 

Isa, halkı yanına cagırıp onlara, “Dinleyin ve sunu belleyin” dedi. “Agızdan giren sey insanı
kirletmez. Insanı kirleten agızdan cıkandır.” 

Bu sırada ogrencileri O'na gelip, “Biliyor musun?” dediler, “Ferisiler bu sozu duyunca
gucendiler.” Isa su karsılıgı verdi: “Goksel Babam'ın dikmedigi her fidan kokunden sokulecektir.
Bırakın onları; onlar korlerin kor kılavuzlarıdır. Eger kor kore kılavuzluk ederse, ikisi de cukura
duser.”

 

2. Petrus 1:5-9 

Iste bu nedenle her turlu gayreti gostererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize
ozdenetimi, ozdenetiminize dayanma gucunu, dayanma gucunuze Tanrı yoluna baglılıgı,
baglılıgınıza kardesseverligi, kardesseverliginize sevgiyi katın. Cunku bu niteliklere artan olcude



sahip olursanız, Rabbimiz Isa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip
olmayan uzagı goremez, kordur. Eski gunahlarından temizlendigini unutmustur.

Markos 8:22-26 Beytsayda'da Kör Bir Adam İyileştiriliyor 

Isa ile ogrencileri Beytsayda'ya geldiler. Orada bazı kisiler Isa'ya kor bir adam getirip ona
dokunması icin yalvardılar. Isa korun elinden tutarak onu koyun dısına cıkardı. Gozlerine tukurup
ellerini uzerine koydu ve, “Bir sey goruyor musun?” diye sordu. 

Adam basını kaldırıp, “Insanlar goruyorum” dedi, “Agaclara benziyorlar, ama yuruyorlar.” Sonra
Isa ellerini yeniden adamın gozleri uzerine koydu. Adam gozlerini actı, baktı; iyilesmis ve her seyi
acık secik gormeye baslamıstı. Isa, “Koye bile girme!” diyerek onu evine gonderdi. 

Matta 23:23-24 

“Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyuzluler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun
ondalıgını verirsiniz de, Kutsal Yasa'nın daha onemli konularını – adaleti, merhameti, sadakati–
ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kor
kılavuzlar! Kucuk sinegi suzer ayırır, ama deveyi yutarsınız! 

Matta 7:1-5 (Luk.6:37-38,41-42) Başkasını Yargılamayın 

“Baskasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. Cunku nasıl yargılarsanız oyle
yargılanacaksınız. Hangi olcekle verirseniz, aynı olcekle alacaksınız. Sen neden kardesinin
gozundeki copu gorursun de kendi gozundeki mertegi farketmezsin? Kendi gozunde mertek
varken kardesine nasıl, ‘Izin ver, gozundeki copu cıkarayım’ dersin? Seni ikiyuzlu! Once kendi
gozundeki mertegi cıkar, o zaman kardesinin gozundeki copu cıkarmak icin daha iyi gorursun.

Matta 6:22-24 

“Bedenin ısıgı gozdur. Gozunuz saglamsa [b], butun bedeniniz aydınlık olur. Gozunuz bozuksa,
butun bedeniniz karanlık olur. Buna gore, icinizdeki ‘ısık’ karanlıksa, ne korkunctur o karanlık! 

“Hic kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip oburunu sever, ya da birine
baglanıp oburunu hor gorur. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.” 

1.Yuhanna 2:9-11 

Isıkta oldugunu soyleyip de kardesinden nefret eden hala karanlıktadır. Kardesini seven ısıkta
yasar ve baskasının tokezlemesine neden olmaz. Ama kardesinden nefret eden karanlıktadır,
karanlıkta yurur ve nereye gittigini bilmez. Cunku karanlık gozlerini kor etmistir.

Vahiy 3:15-18 

Yaptıklarını biliyorum. Ne soguksun, ne sıcak. Keske ya soguk ya sıcak olsaydın! Oysa ne sıcak ne
soguksun, ılıksın. Bu yuzden seni agzımdan kusacagım. Zenginim, zenginlestim, hicbir seye
gereksinmem yok diyorsun; ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kor ve cıplak oldugunu



bilmiyorsun. Zengin olmak icin benden ateste arıtılmıs altın, giyinip cıplaklıgının ayıbını ortmek icin
beyaz giysiler, gormek icin gozlerine surmek uzere merhem satın almanı salık veriyorum. 


