
 

  

20.søndag i det alminnelig kirkeår C Luk 12,49-53 

 

På den tid sa Jesus til disiplene: «For å 
sette jorden i brann er jeg kommet, og 
hvor jeg skulle ønske at ilden alt var 
tent! Men jeg har en dåp å gå 
igjennom, og det er smertefullt å 
vente, til den er fullbragt! Tror dere jeg 
er kommet for å bringe fred på jorden? 
Nei, sier jeg dere, ikke fred, men splid. 
Om der er fem mennesker i samme 
hus, skal de fra nå av være i strid med 
hverandre: tre mot to og de to mot de 
tre. Far skal stå mot sønn og sønn mot 
far, mor mot datter og datter mot mor, 
svigermor mot sin svigerdatter og 
svigerdatteren mot sin svigermor.» 

 

 

 

 
 

 

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię 
i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął Chrzest mam przyjąć i 
jakiej doznaję udręki, aż się to 
stanie. Czy myślicie, że 
przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 
powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd 
bowiem pięcioro będzie 
rozdwojonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw 
synowi, a syn przeciw ojcu; matka 
przeciw córce, a córka przeciw 
matce; teściowa przeciw synowej, a 
synowa przeciw teściowej». 



 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa 
xuống thế gian và Thầy mong muốn 
biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải 
chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc 
khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. 
Các con tưởng Thầy đến để đem sự 
bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo 
các con: không phải thế, nhưng Thầy 
đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm 
người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, 
ba người chống lại hai, và hai người 
chống lại ba: cha chống đối con trai, và 
con trai chống đối cha; mẹ chống đối 
con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ 
chồng chống đối nàng dâu, và nàng 
dâu chống đối mẹ chồng". 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jesus said to his disciples: "I have come 
to set the earth on fire, and how I wish it 
were already blazing! There is a baptism 
with which I must be baptized, and how 
great is my anguish until it is 
accomplished! Do you think that I have 
come to establish peace on the earth? 
No, I tell you, but rather division. From 
now on a household of five will be 
divided, three against two and two 
against three; a father will be divided 
against his son and a son against his 
father, a mother against her daughter 
and a daughter against her mother, a 
mother-in-law against her daughter-in-
law and a daughter-in-law against her 
mother-in-law." 


