Najistotniejsze wyrazy w sprawie rozwodu i ponownego związku:
Mrk.5:32 (19:9) a kto by
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Łk. 16:18
a kto opuszczoną przez
męża poślubia, cudzołoży.
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Mt.5
32 A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi
ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży.(BW)

32. Ale Ja wam powiadam: Ktobykolwiek opuścił żonę swoję oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją
w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.(BG)
32 A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na
cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.(BT)


32 "But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to
commit adultery; and whoever marries a woman who is divorced commits adultery.(NKJV)

Mat.19:
4 A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i
5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym
ciałem.(BW)
6 A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.(BW)
6. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało; co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.(BG)
6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.(BT)

6 "So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man
separate."(NKJV)

7 Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?(BW)
7. Rzekli mu: Przeczże tedy Mojżesz kazał dać list rozwodny i opuścić ją?(BG)
7 Odparli Mu: Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją?(BT)

7 They said to Him, "Why then did Moses command to give a certificate of divorce, and to put her
away?"(NKJV)
8 Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych,
ale od początku tyk nie było.(BW)
9 A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i
poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.(BW)
9. Ale ja powiadam wam: Iż ktobykolwiek opuścił żonę swoję, (oprócz dla wszeteczeństwa), a inszą by
pojął, cudzołoży; a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży.(BG)
9 A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę - chyba w wypadku nierządu - a bierze inną, popełnia
cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo.(BT)


9 "And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another,
commits adultery; and whoever marries her who is divorced commits adultery."(NKJV)
10 Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić.(BW)
11 A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane.(BW)

Łk.16
18 Każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia,
cudzołoży.(BW)
18. Wszelki, który opuszcza żonę swoję, a inną pojmuje, cudzołoży; a kto od męża opuszczoną pojmuje,
cudzołoży.(BG)
18 Każdy, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; i kto oddaloną przez męża bierze
za żonę, popełnia cudzołóstwo.(BT)


18 "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery; and whoever marries her who is
divorced from [her] husband commits adultery.(NKJV)

1Kor.
8 A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz wdowom: Dobrze zrobią, jeśli pozostaną
w tym stanie, w jakim ja jestem.(BW)
8. A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeźliby tak zostali, jako i ja.(BG)
8 Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze
będzie, jeśli pozostaną jak i ja.(BT)

8 But I say to the unmarried and to the widows: It is good for them if they remain even as I am;(NKJV)

9 Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński; albowiem
lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć.(BW)
9. Ale jeźli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią; boć lepiej w stan małżeński
wstąpić, niż upalenie cierpieć.(BG)
9 Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest bowiem
żyć w małżeństwie, niż płonąc.(BT)

9 but if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn [with]
[passion].(NKJV)
10 Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie
opuszczała,(BW)
10. Tym zasię, którzy są w stanie małżeńskim, rozkazuję nie ja, ale Pan, mówiąc: Żeby się żona od męża
nie odłączała.(BG)
10 Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, nakazuję nie ja, lecz Pan: Żona niech nie odchodzi
od swego męża.(BT)

10 Now to the married I command, [yet] not I but the Lord: A wife is not to depart from [her]
husband.(NKJV)
11 A jeśliby opuściła, niech pozostanie niezamężna albo niech się z mężem pojedna; niech też mąż z
żoną się nie rozwodzi.(BW)
11. Ale jeźliby się też odłączyła, niechajże zostaje bez męża, albo niech się z mężem pojedna, a mąż
żony niechaj nie opuszcza.(BG)
11 Gdyby zaś odeszła, niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również
niech nie oddala żony.(BT)


