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3. Sonntag im Jahreskreis 
 
 
 
 
Jesaja 8,23b-9,3 
 
Wie der Herr in früherer Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali verachtet 
hat, so hat er später den Weg am Meer zu Ehren gebracht, das Land jenseits 
des Jordan, das Gebiet der Nationen. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah 
ein helles Licht; über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahl-
te ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man 
freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man ju-
belt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf 
seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Mi-
dian. 
 
 
 
1 Korinther 1,10-13.17 
 
Ich ermahne euch, Schwestern und Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus: Seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid viel-
mehr eines Sinnes und einer Meinung! Es wurde mir nämlich, meine Brüder 
und Schwestern, von den Leuten der Chloe berichtet, dass es Streitigkeiten 
unter euch gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt: Ich 
halte zu Paulus – ich zu Apollos – ich zu Kephas – ich zu Christus. Ist denn 
Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf 
den Namen des Paulus getauft worden? Christus hat mich nicht gesandt zu 
taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und 
klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird. 

ІІІ Неділя звичайного періоду 
 
 

 
 
Іс 8, 23б — 9, 3 
 
Як за минулих часів принизив Господь землю Завулона й землю 
Нафталі, так у майбутньому прославить приморську дорогу, Зай-
ордання, Галілею язичницьку. Народ, який в пітьмі ходить, узрів 
світло велике; над тими, які живуть у тіні смерті, світло засяяло. 
Ти помножив їхні радощі і веселощі побільшив. Вони радіють пе-
ред Тобою, як радіють під час жнив, як веселяться, коли здобич 
ділять. Адже Ти розтрощив ярмо, що над ним тяжіло, палицю на 
плечах у нього і тростину його гнобителя – як за часів Мідіяна. 
 
 
 
 
1 Кор 1, 10-13. 17 
 
Благаю вас, брати, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі 
говорили те саме, щоб не було між вами поділу, але щоб ви були 
поєднані однаковим розумінням і однією думкою. Бо посланці від 
Хлої сказали мені про вас, мої брати, що між вами є суперечки. 
Маю на увазі те, що кожний з вас каже: «Я Павлiв», «А я Апол-
лoсів», «А я Кифин», «А я Христів». Невже Христос поділився? 
Хіба Павло був розп’ятий за вас, чи, може, ви хрестилися в ім’я 
Павла? Адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Єван-
геліє, і то не в премудрості слова, щоб не ударемнити хрест Хри-
ста. 
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Мт 4, 12-23 (довше) або 12-17 (коротше) 
 
Почувши, що Йоана видано, Ісус відійшов у Галілею. І, зали- 
шивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що бі ля 
моря, в околицях Завулонових і Нефталимових, щоби збулося ска-
зане пророком Ісаєю, який сповіщав: «Земле Завулонова й земле 
Нефталимова, приморський шляху, по і нший бік Йорда- ну, 
Галілеє язичницька! Народ, який сиді в у темряві, побачив велике 
сві тло; і тим, хто сиді в у країні і ті ні смерті, – їм засяяло сві 
тло». Відтоді Ісус почав пропові дувати, говорячи: «Покайтеся, бо 
наблизилось Царство Небесне!» 
 
Кінець коротшого фрагменту 
 
Коли Він проходив бі ля Галілейського моря, то побачив двох 
браті в – Симона, який зветься Петром, і Андрі я, його брата, – які  
закидали сі ті в море, оскі льки були рибалками, і каже їм: «Іді ть 
за Мною, і зроблю вас рибалками людей». Негайно ж, за- лишив-
ши сі ті, вони пішли за Ним. І, відійшовши зві дти, поба- чив і 
нших двох браті в: Якова Зеведеєвого та Йоана, його брата; вони 
разом зі своїм батьком Зеведеєм лагодили в човні  свої сі ті, і Він 
покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за 
Ним. І обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, 
пропові дуючи Євангеліє Царства та зці люючи всяку недугу і 
всяку хворобу в народі. 
 

Matthäus 4,12-23 
 
Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Gali-
läa zurück. Er verließ Nazaret, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, 
im Gebiet von Sebulon und Naftali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den 
Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naftali, 
die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa: 
Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen; denen, die im 
Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann 
Jesus zu verkünden: Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am 
See von Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und 
seinen Bruder Andreas; sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren 
Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Men-
schenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm 
nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des 
Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem Vater Zebedäus 
im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das 
Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, 
lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im 
Volk alle Krankheiten und Leiden. 


