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Matei 3:16
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.”

Luca 3:21-22
21. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe cînd Se ruga, s-a 
deschis cerul,
22. şi Duhul Sfânt S-a pogorît peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a 
auzit un glas,
care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Ioan 1:51
51. Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că, deacum încolo, veţi vedea cerul 
deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi pogorîndu-se peste Fiul omului.”

Ioan 3:13
13. Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S’a pogorît din cer, adică Fiul omului, 
care este în cer.

Ioan 5:4
4. Căci un înger al Domnului se pogora, din când în cînd, în scăldătoare, şi turbura 
apa. Şi cel dintîi, care se pogora în ea, după turburarea apei, se făcea sănătos, orice 
boală ar fi avut.

Ioan 6:33
33. căci Pînea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţa”.
34. „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâne.”
35. Isus le-a zis: „Eu sînt Pînea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămînzi niciodată; şi 
cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.

Ioan 6:38-40
38. căci M’am pogorît din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimes.
39. Şi voia Celuice 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 
vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Faptele Apostolilor 10:11
11. A văzut cerul deschis, şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru 
colţuri, coborîndu-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.



1 Tesaloniceni 4:14-18
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce 
înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom 
rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să
întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mîngâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Iacov 1:16-18
16. Nu vă înşelaţi prea iubiţii mei fraţi:
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorându-se de la Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim un fel de 
pârgă a făpturilor Lui.


