
preţ

Matei 13:46
46. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are, şi-l 
cumpără.

Ioan 12:3
3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus, şi 
I-a şters picioarele cu părul ei; şi s-a umplut casa de mirosul mirului.

Faptele apostolilor 4:34-35
34. Căci nu era niciunul printre ei, care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau 
case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute,
35. şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea 
nevoie.

1 Corinteni 6:20
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în 
duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu.

1 Corinteni 12:26
26. Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este 
preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.

1 Tesaloniceni 5.13
13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.
Trăiţi în pace între voi.

1 Timotei 2:1-6
1. Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri 
pentru toţi oamenii,
2. pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce 
astfel o viaţă pacinică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
3. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi 
oameni: Omul Isus Hristos,
6. care S-a dat pe Sine însuş, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia
adeverit la vremea cuvenită,

1 Petru 3:3-4
3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în 
purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi liniştit, 
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.



2 Petru 1.1
1. Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către ceice au căpătat
o credinţă de acelaş preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos:


