
străin

Matei 17:25
25. Isus i-a chemat, şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi 
mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.

Matei 25:35
35. Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin, şi M-aţi primit;

Luca 17:17-19
17. Isus a luat cuvântul, şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi 
nouă, unde sunt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Luca 24:18
18. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici în 
Ierusalim, de nu ştii ce s-a întîmplat în el zilele acestea?” -

Ioan 10:5
5. Nu merg deloc după un străin; ci fug de el, pentrucă nu cunosc glasul străinilor.”

Faptele apostolilor 17:21
21. Căci toţi Atenienii şi străinii, cari stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu 
nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.

Efeseni 2:12-13
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.

Efeseni 2:17-19
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace 
celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într’un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sânteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,

Evrei 11:13
13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.



Evrei 13:8-9
8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!
9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să 
fie întărită prin har, nu prin mâncări, cari n-au slujit la nimic celorce le-au păzit. -

1 Petru 1:1
1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii cari trăiesc ca străini, împrăştiaţi prin 
Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

1 Petru 2:11
11. Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii 
pămînteşti cari se războiesc cu sufletul.

3 Ioan 1:5-6
5. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioşie în tot ce faci pentru fraţi; şi pentru străini 
totodată.
6. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine să îngrijeşti de 
călătoria lor,
într-un chip vrednic de Dumnezeu;


