
pogoară

Matei 3:15-17
15. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce 
trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.
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 pogorîndu-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.”

Marcu 1:9-11
9. În vremea aceea, a venit Isus din Nazaretul Galileii, şi a fost botezat de Ioan în 
Iordan.
10. Şi îndată, cînd ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise, şi Duhul pogorîndu-
Se peste El ca un porumbel.
11. Şi din ceruri s’a auzit un glas, care zicea: „Tu eşti Fiul Meu prea iubit, în Tine îmi
găsesc toată plăcerea Mea.“

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 Sfînt 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 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 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 6:33 
33. căci Pînea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer, şi dă lumii viaţa”.

Ioan 6:38 
38. căci M'am pogorît din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M'a trimes.

1.Tesaloniceni 4:16 
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui 
Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.



Iacov 1:17 
17. orice ni se dă bun şi orice dar desăvîrşit este de sus, pogorîndu-se dela Tatăl 
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.


