
40Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajok-

ban szenvedő betegét; ő pedig mindegyikükre rátette a 

kezét, és meggyógyította őket. 41Sok emberből ördögök 

is kimentek, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia! De rá-

hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen 

kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. 3Beszállt az egyik 

hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt 

egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból taní-

totta a sokaságot. 4Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta 

Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! 

5Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, 

mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a 

hálókat. 6Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, 

hogy szakadoztak a hálóik; 7ezért intettek társaiknak, akik 

a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek, és segítsenek nekik. 

Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két 

hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. 8Simon Péter ezt látva le-

borult Jézus lába elé, és így szólt: Menj el tőlem, mert bűnös 

ember vagyok, Uram! 9A halfogás miatt ugyanis nagy félelem 

fogta el őt és mindazokat, akik vele voltak; 10de ugyanígy Ja-

kabot és Jánost is, Zebedeus � ait, akik Simon társai voltak. Jé-

zus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász le-

zus akkor így szólt Simonhoz: Ne félj, ezentúl emberhalász le-

szel! 11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva 

szel! 11Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva 

követték őt.követték őt.
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42Napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan 
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Péter halfogása
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