
inimă

Matei 5:8

8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

Luca 2:19-20

19. Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gândea la ele în inima ei.

20. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce 

auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Luca 8:15

15. Sămânţa, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia cari, după ce au auzit Cuvântul, 

îl ţin într-o inimă bună şi curată, şi fac roadă în răbdare.

Luca 24:32-34

32. Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi 

ne deschidea Scripturile?”

33. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim, şi au găsit pe cei 

unsprezece şi pe cei ce erau cu ei, adunaţi la un loc,

34. şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat, şi S-a arătat lui Simon.”

Ioan 14:1-2

1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.

2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc 

să vă pregătesc un loc.

Faptele apostolilor 2:37-38

37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru 

şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”

38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus 

Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Faptele apostolilor 4:32

32. Mulţimea celor ce crezuseră, era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile 

lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.



Faptele apostolilor 14:17

17. măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a 

trimes ploi din cer, şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug, şi v-a umplut 

inimile de bucurie.”

Faptele apostolilor 15:9

9. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă.

Romani 8:27

27. Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentrucă El 
mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Pe creştin nimic nu-l poate despărţi 
de dragostea lui Dumnezeu.

Romani 10:10

10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se
ajunge la mântuire, 
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”

1 Corinteni 2: 9

9. Dar, după cum este scris: „Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a 
auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”
10. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează 
totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu.

2 Corinteni 1: 12

12. Lauda noastră este mărturia, pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în 

lume, şi mai ales faţă de voi, cu o sfinţenie şi curăţie de inimă date de Dumnezeu, 

bizuindu-ne nu pe o înţelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu.

2 Corinteni 1: 21-22

21. Şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în Hristos, şi care ne-a uns, este 
Dumnezeu.
22. El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.

2 Corinteni 4: 6-7

6. Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întunerec”, ne-a luminat 
inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe 
faţa lui Isus Hristos.
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai 



pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

2 Corinteni 5: 12

12. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăş înaintea voastră, ci vă dăm un temei de 
laudă cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora cari se laudă cu ce este în 
înfăţişare şi nu cu ce este în inimă.

Galateni 4:4-6

4. Dar cînd a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimes pe Fiul Său, născut din 
femeie, născut supt Lege,
5. ca să răscumpere pe cei ce erau supt Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.
6. Şi pentru că sânteţi fii, Dumnezeu ne-a trimes în inimă Duhul Fiului Său, care 
strigă: „Ava”,adică: „Tată!”

Efeseni 3:17-19

17. aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, având 
rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea 
şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Efeseni 5:19

19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi 
cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Filipeni 4:7
7. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile
în Hristos Isus.

Coloseni 3:12-15

12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţă, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura 
desăvîrşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să 
stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Coloseni 3:23

23. Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,



2 Tesaloniceni 3:5

5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui 
Hristos!

Evrei 10:19-24

19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul 
prea sfînt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, 
adică trupul Său: -
21. şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi 
curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a
făcut făgăduinţa.
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

Evrei 13:9

9. Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să 
fie întărită prin har, nu prin mîncări, cari n-au slujit la nimic celorce le-au păzit. 

Iacov 5:13

13. Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să
cânte cântări de laudă!

1 Petru 3:4

4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia neperitoare a unui duh blând şi liniştit, 
care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

1 Petru 3:15

15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să 
răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi 
teamă,

2 Petru 1:19

19. Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, 
ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, pînă se va crăpa de ziuă şi va 
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.

1 Ioan 3:19 Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr, şi ne vom linişti inimile 
înaintea Lui,
20. ori în ce ne osândeşte inima noastră; căci Dumnezeu este mai mare decât inima 
noastră, şi cunoaşte toate lucrurile.


