Herra kääntäköön kasvonsa sinun Rauhassa menen levolle ja
puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin
4. Moos. 6:26
olet minun suojani, minä saan elää
turvassa.
Ps. 4:9

Herra antaa voiman kansalleen,
rauhalla hän kansaansa siunaa.
Ps. 29:11

Karta pahaa ja tee hyvää, pyri
sopuun, rakenna rauhaa!
Ps. 34:15

Parempi leipäkannikka ja rauha kuin Minä kadotin onneni päivät,
juhlapidot ja riita.
unohdin, millaista on elää rauhassa.
Snl. 17:1
Val. 3:17
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika
on annettu meille. Hän kantaa
valtaa harteillaan, hänen nimensä
on Ihmeellinen Neuvontuoja,
Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä,
Rauhan Ruhtinas. Jes. 9:5

Ja vanhurskauden hedelmänä on
oleva rauha. Siitä kasvaa levollinen
luottamus, turvallisuus, joka kestää
iäti.
Jes. 32:17

Jeesus sanoi hänelle: »Tyttäreni,
uskosi on parantanut sinut. Mene
rauhassa.»
Luuk. 8:48

Olen puhunut teille tämän, jotta
teillä olisi minussa rauha.
Maailmassa te olette ahtaalla, mutta
pysykää rohkeina: minä olen
voittanut maailman.» Joh. 16:33

Jeesus sanoi uudelleen: »Rauha
teille! Niin kuin Isä on lähettänyt
minut, niin lähetän minä teidät.»
Joh. 20:21

Pyrkikäämme siis rakentamaan
rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.
Room. 14:19

Hän tuli julistamaan rauhaa teille,
jotka olitte kaukana, ja rauhaa
niille, jotka olivat lähellä.
Ef. 4:3

Itse rauhan Herra suokoon teille
rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra
olkoon teidän kaikkien kanssa.
2.Tess. 3:16

Sen surevien huulille minä annan
ylistyksen hedelmän. Minä annan
rauhan, rauhan lähelle ja kauas –
sanoo Herra – ja minä parannan
heidät.
Jes. 57:19

Nämä teidän tulee pitää: Puhukaa
totta toisillenne! Jakakaa oikeutta
totuuden mukaan, niin että rauha
vallitsee keskuudessanne.
Sak. 8:16

»Minä jätän teille rauhan. Oman
rauhani minä annan teille, en
sellaista jonka maailma antaa. Olkaa
rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.
Joh. 14:27

Hän lähetti Israelin kansalle
sanansa, ilmoitti hyvän sanoman
rauhasta, jonka Jeesus Kristus on
tuonut – hän, joka on kaikkien
Herra.
Apt. 10:36

Mutta ylhäältä tuleva viisaus on
puhdasta ja pyhää, ja niin se myös
rakentaa rauhaa, se on lempeää ja
sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta
ja hyviä hedelmiä, se on
tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
Jaak. 3:17

Vanhurskauden siemen kylvetään
rauhan tekoina, ja se tuottaa
hedelmän niille, jotka rauhaa
rakentavat.
Jaak. 3:18

