Joh 1,35–42
På den tid stod Johannes med to av sine
disipler, da Jesus kom gående forbi.
Johannes fulgte ham med blikket og sa:
«Se, – der er Guds lam.» De to disiplene
hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus
snudde seg; han så dem følge etter, og sa:
«Hva søker dere?»
De svarte ham: «Rabbi, hvor bor du?»
(Rabbi betyr «lærer».)
Han sier til dem: «Kom og se.» De kom da
med og så hvor han bodde, og ble hos ham
den dagen. Det var ved firetiden om
ettermiddagen.
Andreas, Simon Peters bror, var en av de to
som hadde hørt hva Johannes sa og fulgt
etter Jesus. Tidlig neste morgen treffer han
sin bror Simon og sier til ham: «Vi har
funnet Messias!» (Messias betyr «den
Salvede», Kristus.) Så førte han ham til
Jesus.
Jesus ser på ham og sier: «Du er Simon,
Johannes’ sønn. Du skal hete Kefas (det er
det samme som Peter).»

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz
z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek
Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy
się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do
nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do
Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im:
«Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia
pozostali u Niego. Było to około godziny
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to
usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej,
brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw
swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy
Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. I
przyprowadził go do Jezusa. A Jezus
wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś
Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się
Kefas» - to znaczy: Piotr.

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người
trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo
Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên
Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền
đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh
mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ:
"Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người:
"Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?"
Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến
và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người
ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ
mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong
hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo
Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình
trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp
Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông
dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu
nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con
ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha,
nghĩa là Đá".

Side 2

John was standing with two of his disciples,
and as he watched Jesus walk by, he said,
"Behold, the Lamb of God."
The two disciples heard what he said and
followed Jesus. Jesus turned and saw them
following him and said to them,
"What are you looking for?"
They said to him, "Rabbi" — which
translated means Teacher —,
"where are you staying?"
He said to them, "Come, and you will see."
So they went and saw where Jesus was
staying, and they stayed with him that day.
It was about four in the afternoon.
Andrew, the brother of Simon Peter,
was one of the two who heard John and
followed Jesus. He first found his own
brother Simon and told him,
"We have found the Messiah" — which is
translated Christ —.
Then he brought him to Jesus.
Jesus looked at him and said,
"You are Simon the son of John;
you will be called Cephas" — which is
translated Peter.

