
cer, ceruri

Matei 3:16-17
16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-
au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi 
venind peste El.
17. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care
Îmi găsesc plăcerea.”

Matei 6:9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri!
Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: 
Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi 
puterea şi slava în veci. Amin!

Matei 14:19
19. Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, 
Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei 
le-au împărţit noroadelor.

Matei 24:31
31. El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din 
cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Matei 28:18
18. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ.

Marcu 16:19
19. Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui 
Dumnezeu.

Luca 15:7
7. Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se 
pocăieşte, decât pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n-au nevoie de 
pocăinţă.

Luca 24:50-52
50. El i-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat.
51. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer.
52. Dupăce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie.



Ioan 6:32-33
32. Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci 
Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer;
33. căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţa”.

Ioan 6:38-40
38. căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimes.
39. Şi voia Celui ce M-a trimes, este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l 
înviez în ziua de apoi.
40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică; 
voi învia în ziua de apoi.”

Faptele apostolilor 1:10-11
10. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat
doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,
11. şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a 
înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaş fel cum L-aţi văzut mergând la 
cer.”

Faptele apostolilor 2:2-4
2. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată 
casa unde şedeau ei.
3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una 
pe fiecare din ei.
4. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum
le da Duhul să vorbească.

2 Corinteni 12:2
2. Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit până în al 
treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie).

Efeseni 3:14-17
14. ... Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin 
Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,

Efeseni 4:10
10. Cel ce S-a pogorît, este acelaş cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să 
umple toate lucrurile.



Filipeni 3:20-21
20. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul 
Isus Hristos.
21. El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei 
Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

Coloseni 1:4-5
4. şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus, şi despre dragostea, pe care o 
aveţi faţă de toţi sfinţii,
5. din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în 
cuvântul adevărului Evangheliei,

Coloseni 1:16
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele
văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. 
Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

Evrei 9:24
24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după 
chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze 
acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

1 Petru 1:3-4
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după 
îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la 
o nădejde vie,
4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în 
ceruri pentru voi.

2 Petru 3:13
13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va 
locui neprihănirea.


