
pace

Matei 10:13
13. şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este 
vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.

Marcu 9:50
50. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi 
puterea aceasta? Să aveţi sare în voi înşivă, şi să trăiţi în pace unii cu alţii.“

Luca 2:14
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii 
plăcuţi Lui.”

Luca 24:36
36. Pe când vorbeau ei astfel, însuş Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis: „Pace 
vouă!”

Romani 1:7
7. Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi
sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Romani 5:1
1. Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace 
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

Romani 14:17
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfânt

Romani 12:18
18. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

Romani 14:17
17. Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi 
bucurie în Duhul Sfînt.

Romani 15:13
13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, 
pentruca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Romani 15:33
33. Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.



Galateni 5:22-23
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, 
bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Efeseni 2:13-22
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc 
care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei,
ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a 
nimicit vrăjmăşia.
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 sunteţi împreună 
cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind 
Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin 
Duhul.

Efeseni 4:3
3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
Filipeni 4:7
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.

Coloseni 3:15
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

„ Timotei 2:22
22. Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, 
împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

Evrei 7:2
2. care a primit dela Avraam zeciuială din tot, - care, după însemnarea numelui său, 
este întîi, „Împărat al neprihănirii“, apoi şi „Împărat al Salemului“, adică „Împărat al 
păcii“;



Evrei 13:20-21
20. Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinic, a sculat din morţi 
pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
21. să vă facă desăvîrşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi 
ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Iacov 3:18
18. Şi roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.

1 Petru 5:14
14. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste.
Pacea să fie cu voi cu toţi cari sunteţi în Hristos Isus! Amin.

2 Petru 3:14
14. De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi 
înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.


