Luk 5,1-11
En gang Jesus stod ved Gennesaret-sjøen, og
folkemengden trengte seg om ham for å høre
Guds ord, fikk han se to båter som lå ved
bredden; fiskerne var gått i land og holdt på å
skylle garnene. Han gikk da ombord i en av
båtene, som tilhørte Simon, og bad ham legge
litt ut fra land. Og sittende i båten underviste
han så folket. Da han var ferdig med å tale, sa
han til Simon: «Legg ut på dypet, og kast noten
til fangst!» Simon svarte: «Mester, vi har strevet
hele natten og ingenting fått. Men siden det er
du som sier det, skal jeg forsøke et kast.» Så
gjorde de det, og fikk en så stor mengde fisk at
noten holdt på å ryke; de måtte vinke til
kameratene i den andre båten at de skulle
komme og ta i med dem. De kom, og begge
båtene ble så fulle av fisk at de var nær ved å
synke. Da Simon Peter så det, falt han på kne for
Jesus og sa: «Gå vekk fra meg, Herre, synder
som jeg er!» For både han og alle som hadde
vært med, var blitt redselsslagne over fangsten
de hadde fått, – Sebedeus-sønnene Jakob og
Johannes også, som var i lag med Simon. Men
Jesus sa til Simon: «Frykt ikke! Fra nå av skal du
fange mennesker.» Så rodde de båtene i land,
forlot alt og fulgte ham.»

Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do
Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał
nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie
łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do
jednej łodzi, która należała do Szymona,
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy
przestał mówić, rzekł do Szymona:
«Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na
połów!». A Szymon odpowiedział:
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i
niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo
zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli
tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich
zaczynały się rwać. Skinęli więc na
wspólników w drugiej łodzi, żeby im
przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i
napełnili obie łodzie, tak że się prawie
zanurzały. Widząc to Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł:
«Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny». I jego bowiem, i
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie
wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak
również
Jakuba
i
Jana,
synów
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami
Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona:
«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim. »

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu
để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở
bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc
thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra
khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống
một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và
Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi
Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.
Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng:
"Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới
bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa
Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà
không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả
lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều
cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các
ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền
bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người
này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi
những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa
Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa
hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông
kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng
kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt
được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông
Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng
thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon
rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh
phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào
bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người."

While the crowd was pressing in on Jesus and
listening to the word of God, he was standing by
the Lake of Gennesaret. He saw two boats there
alongside the lake; the fishermen had
disembarked and were washing their nets.
Getting into one of the boats, the one belonging
to Simon, he asked him to put out a short
distance from the shore. Then he sat down and
taught the crowds from the boat. After he had
finished speaking, he said to Simon, "Put out into
deep water and lower your nets for a catch."
Simon said in reply, "Master, we have worked
hard all night and have caught nothing, but at
your command I will lower the nets." When they
had done this, they caught a great number of fish
and their nets were tearing. They signaled to
their partners in the other boat to come to help
them. They came and filled both boats so that the
boats were in danger of sinking. When Simon
Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and
said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful
man." For astonishment at the catch of fish they
had made seized him and all those with him, and
likewise James and John, the sons of Zebedee,
who were partners of Simon. Jesus said to Simon,
"Do not be afraid; from now on you will be
catching men." When they brought their boats to
the shore, they left everything and followed
him."

