
Sądzić czy nie sądzić ? 

 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. 

Mat. 7:1 
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Sprzeczność rzeczywista czy pozorna? 

 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”. 

Mat. 7:1 

 

„Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, 

którzy są w zborze?” 

1 Kor. 5:12 
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Pytania: 

1.Jakie jest znaczenie słowa „sądzić” w j.gr.? 

2.Komu zależy na niesądzeniu? 

3.Jaki jest kontekst tych słów, dalszy i bliższy? 

4.Do kogo Jezus kieruje te słowa? 

5.Jak je zharmonizować z innymi wersetami? 

6.Prawo czy obowiązek prywatnego osądzania? 

7.Praktyczne rady - wnioski 
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Krino,  Krisis,  Krima 

Krino  – dłuższy 

proces, próby, 
doświadczenia, 
rozdzielanie 

Krisis  – 
ostateczna próba 
kończąca się 
wyrokiem 

nagroda 

potępienie 

Krima – 

ostateczna 
decyzja, 
wykonanie 
wyroku 

Wiek Ewangelii Żniwo Sąd Boży, Ostateczny 
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N.T. Grecko-Polski - wyd. Interlinearne  +  słowniki grecko-polskie J.Stronga i R.Popowskiego – Vocatio. 

 



Mat. 7:1-2 
w1). Nie [sądźcie-krino], 

abyście nie zostali [osądzeni-krino]. 

w2). Jakim bowiem [sądem-krima] [sądzicie-krino], 

takim zostaniecie [osądzeni-krino], 
i w jakiej mierze mierzycie, w takiej wam zostanie 

odmierzone. 

                                 

5 

Krino - rozróżniać, krytykować, być zdania, podejmować de-
cyzję, zamierzać coś, wyrażać opinię dotyczącą dobra i zła. 

Krima - ukaranie, skazanie, kara, wyrok, ostateczna decyzja. 



Rzym. 14:10,13 

„Ty zaś czemu [osądzasz-krino]  swego brata? 
Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? 
Wszak wszyscy staniemy przed [sądem-bema] Bożym. 
Przeto nie [osądzajmy-krino] już jedni drugich, ale 
raczej [baczcie-krino], aby nie dawać bratu powodu 
do upadku lub zgorszenia”. 

 
Bema - s-968- podwyższone miejsce, na które wchodzi się 
po stopniach, trybuna, miejsce sędziowskie 
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1 Kor. 5:12 - wyjaśnienie 

„Bo czy to moja rzecz [sądzić-krino] tych, 

którzy są poza zborem?  

„Czy to nie wasza rzecz [sądzić-krino] 

raczej tych, którzy są w zborze?”. 

 

Krino – S-2919 – rozróżniać, krytykować, być zdania, 
podejmować decyzję, postanowić, zamierzać coś, wyrażać 
opinię dotyczącą dobra i zła. 
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Mat. 7:1 – używany manipulacyjnie 

• Nie osądzaj, bo tylko Bóg może osądzać. 

• Nie wychylaj się, jak widzisz coś złego, bo 

narobisz sobie i innym kłopotów. 

• Czekaj na Pana, okaż więcej pokory. 

• Jesteś / będziesz powodem doświadczeń. 

• Osądzasz, to znaczy, że nie masz miłości. 

• Jesteś jak faryzeusz lub nauczony w Piśmie. 
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Komu zależy na niesądzeniu? 

• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 
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• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 

• Duchowym liderom, wodzom, przywódcom. 

Komu zależy na niesądzeniu? 
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• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 

• Duchowym liderom, wodzom, przywódcom. 

• Osobom, które unikają konfrontacji, gdy 

powstaje różnica zdań. 

Komu zależy na niesądzeniu? 
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• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 

• Duchowym liderom, wodzom, przywódcom. 

• Osobom które unikają konfrontacji, gdy  

powstaje różnica zdań. 

• Osobom bojącym się ludzi, zastraszanym przez 

innych, nieugruntowanym w Prawdzie. 

Komu zależy na niesądzeniu? 
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• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 

• Duchowym liderom, wodzom, przywódcom. 

• Osobom które unikają konfrontacji, gdy  

powstaje różnica zdań. 

• Osobom bojącym się ludzi, nie ugruntowanym 

w Prawdzie, zastraszonych. 

• Wielu innym… 

Komu zależy na niesądzeniu? 
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• Fałszywym prorokom, głosicielom fałszu. 

• Duchowym liderom, wodzom, przywódcom. 

• Osobom, które unikają konfrontacji, gdy 

powstaje różnica zdań. 

• Osobom bojącym się ludzi, nie ugruntowanym 

w Prawdzie, zastraszonych. 

• Wielu innym… 

Komu zależy na niesądzeniu? 
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Jaki jest szerszy kontekst tych słów 

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” ? 

 

Mat. 5:1  - Jezus zaczyna przemawiać na górze. 

         - 8 błogosławieństw, stare i nowe prawo, … 

Mat. 6: .. - modlitwa „ojcze nasz”, prawdziwy skarb,  

post, światłość i ciemność, … 

Mat. 7: .. - sądzenie, zachęta do modlitwy, dwie 

drogi, słowa i czyny, dwa fundamenty 

Mat. 8:1  - zstąpił z góry, poszedł do Kafarnaum … 
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Do kogo Jezus kieruje te słowa?  
Mat. 7:1-5  NT-WP 

 

1 Nie osądzajcie innych, aby Bóg was nie osądził, 
2 bo jak wy osądzacie, tak samo będziecie osądzeni; 
jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 
3 Dlaczego dostrzegasz źdźbło w oku swego brata, 

a belki w swoim nie widzisz? 4 Jak możecie mówić 
do brata: Pozwól, że wyjmę ci źdźbło z oka, skoro w 

twoim tkwi belka? 5 Obłudniku! Najpierw wyjmij 

belkę z własnego oka, a wtedy poprawi ci się wzrok 
i będziesz mógł usunąć źdźbło z oka swojego brata. 
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Mat. 7: 5 

Obłudniku! 

najpierw wyjmij belkę ze swojego oka, 

a wtedy poprawi ci się wzrok i będziesz mógł 

usunąć źdźbło z oka swojego brata. 

 

belka – coś bardzo dużego, coś podtrzymującego. 

źdźbło – coś bardzo małego, plewa, słomka, 
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Równoległe teksty: 
  Łuk. 6:37-42  

37 Nie osądzajcie, a nie będziecie osądzeni; nie 
potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, 
a zyskacie przebaczenie. 38 Dawajcie, a otrzymacie; 
według miary dobrej, ścisłej, dokładnej i hojnej 
nasypią wam do worka. Jaką miarką mierzycie, taką i 
wam odmierzą. 

39 Dał im też taki przykład: Czy może ślepy 
prowadzić ślepego? Przecież obaj wpadną w dół. 
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Mat. 15:7, 12, 14 

w7. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz, 

w12. Wtedy przystąpili Jego uczniowie i rzekli Mu: 
Wiesz, że faryzeusze, słysząc te słowa, zgorszyli się? 

w14. Zostawcie ich; oni są ślepymi przewodnikami 
ślepych, a jeśli ślepy prowadzi ślepego, obydwaj 
wpadną w dół. 
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Jana 9: 39 

39 „Rzekł mu Jezus: Przyszedłem na świat po to, 
aby dokonać sądu; aby ci, którzy nie widzą, 
wzrok odzyskali, i aby ci, którzy widzą, 
stali się niewidomymi” 

40 Wtedy niektórzy spośród obecnych tam 
faryzeuszy zapytali: 

      Czyż i my jesteśmy niewidomi? 
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Jana 9: 41 

41 Gdybyście byli ślepi - odpowiedział Jezus - 

grzech nie ciążyłby na was. 

Skoro jednak uważacie, że dobrze widzicie, 

znaczy to, że trwacie w grzechu. 
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Do kogo Jezus kierował te słowa? 
Mat. 7: 1- 5 

Ludu Izraela, ci wyżej usytuowani materialnie 
(bogaci), szczególnie Faryzeusze, Saduceusze i 
nauczeni w Piśmie (wykształceni w prawie). 

Jezus nazywa ich: 

Obłudnicy, ślepi przewodnicy, groby pobielane, 
plemię żmijowe, fałszywi prorocy, wilki w 
owczej skórze, … 
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Zmiana adresatów: 

Mat. 7:6 –„Tego, co święte nie dawajcie psom, 
nie rzucajcie pereł przed świnie, bo najpierw je 
podepczą, a potem odwrócą się i pogryzą was”. 

Mat. 7:15 - Strzeżcie się fałszywych proroków, 
którzy przychodzą do was w owczej skórze, 
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. 
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Jak rozpoznać fałszywego proroka? 

Mat.7:16-20  

w16. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się 
winogrona z ciernia albo z ostu figi? 

w17. Tak każde dobre drzewo wydaje piękne 
owoce, a zepsute drzewo wydaje złe owoce. 

w18. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, 
ani zepsute drzewo wydać pięknych owoców. 

w19. Każde drzewo, które nie wydaje pięknego 
owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.  

w20. Tak więc po owocach poznacie ich. 
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Mat. 7:22, 23 

w22. „… Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w 
imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy 
demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu 
cudów?”. 

w23. „A wtedy powiem im otwarcie:  
Nigdy was nie znałem; odejdźcie ode Mnie, 
wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. 
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Niektóre wilki szybko zmieniają skórę! 
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Rozpoznanie fałszywych proroków po: 

- owocach                     - kwiatach                - wyglądzie 
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Prawo i obowiązek prywatnego osądzania 

„Mówię jak do ludzi rozsądnych. 
Zresztą [osądźcie-krino] sami to, co mówię” BWP 

1 Kor. 10:15 

„Wszystko dokładnie [badajcie-dokimadzo], 
zatrzymując to, co dobre” BWP                                  1 Tes. 5:21 

Dokimadzo - S-1381- sprawdzać, badać, poddawać analizie, 
uznać za prawdziwe po badaniu, uznać za godne. 
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„Najmilsi, nie wierzcie zbyt łatwo każdemu, kto 

twierdzi, że pozostaje pod działaniem ducha, lecz 

[postarajcie się zbadać-dokimadzo], czy chodzi 

rzeczywiście o Ducha Bożego. Wiecie przecież, że 

istnieje na świecie wielu fałszywych proroków”. BWP 

1 Jana 4:1 

 

 

Nie wierzcie zbyt łatwo - sprawdzajcie 
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Dlaczego zbór w Berei sprawdzał Ap. Pawła? 

Dz.Ap. 17:11 -„Tutejsi Żydzi byli bardziej otwarci niż 

Tesaloniczanie i pełni dobrej woli słuchali słów 

Pawła. Odtąd codziennie w Piśmie Św. [szukali 

potwierdzenia-anakrino] tych słów”. NT-WP 

Anakrino – S-350 - badać, osądzać, zgłębiać, dociekać, 
rozpatrywać, bacznie się przyglądać, zadawać pytania 

 

Prawo do sprawdzania! 
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„Jeżeli zaś sami siebie [osądzimy-diakrino], nie 

będziemy [sądzeni-krino]. Lecz gdy jesteśmy 

[sądzeni-krino] przez Pana, upomnienie 

otrzymujemy, abyśmy nie byli [potępieni-katakrino] 

ze światem”. BWP                                                                        1 Kor. 11:31,32 

Diakrino - S-1252 - próbować, uczyć się przez rozróżnianie, 
postanawiać, rozstrzygać spór, czynić różnicę, woleć, wątpić 

Katakrino - s-2632 – wydać sąd, ukazać niegodziwość, 

Prawo i obowiązek prywatnego osądzania 
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Praktyczne rady – wnioski 

 Każdy z nas będzie sądzony indywidualnie, 
nie zbiorowo. 

 Myślmy indywidualnie nie zbiorowo. 

„Zostaliście wykupieni za zbyt wysoką cenę, 
aby stawać się niewolnikami ludzi”. BW 

1 Kor. 7:23 

32 



Praktyczne rady – wnioski 

„Człowiek zaś duchowy  
[rozsądza-anakrino] wszystko, …” 

1 Kor. 2:15 

Anakrino – S-350 - badać, osądzać, zgłębiać, dociekać, 
rozpatrywać, bacznie się przyglądać, zadawać pytania 
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