
teme

Marcu 5:36
36. Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu 
te teme, crede numai!“

Luca 1:50
50. şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.

Luca 2:8-20
8. În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă 
noaptea împrejurul turmei lor.
9. Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a 
strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare.
10. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare 
bucurie pentru tot norodul:
11. astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul.
12. Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi 
culcat într-o iesle.”
13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe 
Dumnezeu, şi zicînd:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii 
plăcuţi Lui.”
15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către
alţii: „Haidem să mergem până la Betleem, şi să vedem ce ni sa spus şi ce ne-a făcut 
cunoscut Domnul.”
16. S-au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle.
17. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc.
18. Toţi ceice i-au auzit, s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii.
19. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gândea la ele în inima ei.
20. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce 
auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Luca 12:32
32. Nu te teme, turmă mică; pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.

Ioan 12:15
15. „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mînzul unei 
măgăriţe.”

Faptele apostolilor 10:34-35
34. Atunci Petru a început să vorbească, şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este
părtinitor,
35. ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El



Faptele apostolilor 13:16
16. Pavel s’a sculat, a făcut semn cu mâna, şi a zis: „Bărbaţi Israeliţi şi voi cari vă 
temeţi de Dumnezeu, ascultaţi!

Faptele apostolilor 13:26
26. Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost
trimes Cuvântul acestei mântuiri.

Coloseni 3:22
22. Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai cînd 
sînteţi supt ochii
lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii cari vă temeţi de
Domnul.

1 Petru 2:17
17. Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste 
împăratului!


