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I ty, Kafarnaum, Nie aż do nieba zostaniesz
podniesione? Aż do odchłani zejdziesz, bo jeśli
w Sodomie stałyby się ― dzieła mocy ― które
stały się w tobie, pozostałyby ― do ― dzisiaj.
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A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie
nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świecie
umarłych! Bo gdyby w Sodomie miały miejsce
takie cuda, jak u ciebie, istniałaby aż do dnia
dzisiejszego.
A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż
do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo
gdyby w Sodomie działy się cuda, które się
w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dziś.
A ty Kapernaum! któreś aż do nieba
wywyższone, aż do piekła strącone będziesz; bo
gdyby się były w Sodomie te cuda działy, które
się działy w tobie, zostałaby była aż do dnia
dzisiejszego.
A ty, Kafarnaum, izali się aż do nieba
wyniesiesz? Aż do piekła zstąpisz! Bo gdyby
się były w Sodomie cuda zstały, które się zstały
w tobie, snadź by były zostały aż do dnia tego.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być
wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo
gdyby w Sodomie działy się cuda, które się
w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia
dzisiejszego.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone
będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo
gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które
się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień
dzisiejszy.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być
wywyższone? Aż do Hadesu będziesz strącone.
Gdyby w Sodomie dokonały się cuda, które
działy się w tobie, przetrwałaby aż do dzisiaj.
A ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba masz być
wywyższone? Aż do piekła zstąpisz! Bo gdyby
w Sodomie dokonały się cuda, które u ciebie
miały miejsce, ocalałaby aż po dziś dzień.
I ty, Kafarnaum, czy aż do nieba się
wyniesiesz? — Aż do dna otchłani się
poniżysz!!! Gdyby bowiem w Sodomie
dokonały się te cudy, które się w tobie spełniły,
zachowałaby się aż do dziś.
A ty, Kafarnaum, czy masz być wywyższone aż
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pod niebo? Nie! Będziesz strącone aż na dno
przepaści, bo gdyby w Sodomie działy się takie
cuda, jakie wydarzyły się w twoich murach,
przetrwałaby do dziś.
Biblia Poznańska I, 1975
A ty, Kafarnaum, czyż ʼaż do nieba będziesz się
wynosić? Aż na dno piekła spadniesz!ʼ Bo
gdyby w Sodomie działy się cuda, które działy
się u ciebie, przetrwałaby do dzisiaj.
Ewangelie dla badaczy
I ty Kafarnaum czy może aż do nieba będziesz
wywyższone? Aż do hadesu zstąpisz; że o ile
w Sodomach stały się te moce które się stały
w tobie, pozostała by póki tego dnia dzisiaj.
Nowa Biblia Gdańska, 2012
A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż
do Nieba, aż do piekła będziesz strącone; bo
gdyby się w Sodomie działy te cuda, które się
działy w tobie, zostałaby aż do dzisiejszego
dnia.
Nowy Testament z
A ty, K'far-Nachum, czy będziesz wywyższone
Perspektywy Żydowskiej
do nieba? Nie, będziesz ściągnięte do Sz'olu!
Bo gdyby cuda uczynione u ciebie uczynić
w S'dom, po dziś dzień by ono istniało.
Przekład Nowego Świata, 1997 A ty, Kafarnaum, czy może będziesz
wywyższone do nieba? Zejdziesz do Hadesu,
gdyby bowiem potężne dzieła, które się
dokonały w tobie, dokonały się w Sodomie,
pozostała by aż do dziś dzień.
Nowy Testament Słowo Życia, A ty, Kafarnaum? Chcesz być wywyższone aż
2016
do nieba? Upadniesz aż do piekła! Gdyby cuda,
które się tu wydarzyły, działy się w Sodomie,
przetrwałaby do dziś.
Nowe Przymierze EIB
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz
Przekład Dosłowny
wywyższone? Aż do hadesu zstąpisz, bo gdyby
w Sodomie miały miejsce te przejawy mocy, do
których w tobie doszło, pozostałaby do dnia
dzisiejszego.
Nowy Testament PopowskiI ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będzieszWojciechowski
wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo
gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które
stały się) (u) ciebie, pozostałaby aż do dzisiaj.
Textus Receptus Oblubienicy
i ty Kapernaum aż do nieba które zostało
wywyższone aż do piekła zostaniesz strącone
gdyż jeśli w Sodomie stały się dzieła mocy
które stały się w tobie pozostały (kiedy)kolwiek
aż do dzisiaj

