
oaie

Matei 15:24
24. Drept răspuns, El a zis: „Eu nu sânt trimes decît la oile pierdute ale casei lui 
Israel.”

Matei 18: 12
12. Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe 
cele nouăzeci şi nouă pe munţi, şi se duce să caute pe cea rătăcită?

Matei 26:31
31. Atunci Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toţi veţi găsi în Mine o pricină de 
poticnire; căci este scris: „Voi bate Păstorul, şi oile turmei vor fi risipite.“

Ioan 10:2-4
2. Dar cine intră pe uşă, este păstorul oilor.
3. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate 
afară din staul.
4. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentrucă îi 
cunosc glasul.

Ioan 10:7
7. Isus le-a mai zis: „Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sânt uşa oilor.

Ioan 10:11
11. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

Ioan 10:16
16. Mai am şi alte oi, cari nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. 
Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.

Ioan 10:27
27. Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine.

Ioan 21:15-17
15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti 
tu mai mult decît aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus 
i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.”
16. I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da Doamne”, I-a 
răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele”.
17. A treia oară i-a zis Isus:„Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i 
zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” Şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te 
iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!


