
 
 
Mintea innoita 
 
Romani 12:1-2 
(Wuest)  
Deci, fratilor, vă implor, vă rog, prin intermediul milei lui Dumnezeu, printr-o prezentare o data 
pentru totdeauna, să vă puneți trupurile voastre la dispoziția lui Dumnezeu, un sacrificiu viu, 
sfînt, plăcut, o slujire raționala, sfințită [raționala în sensul în care acest serviciu este un 
exercițiu al minții].  îi incetați să vă asumați în afară o expresie care nu vine dinăuntrul vostru și 
nu este reprezentativă pentru ceea ce este in ființa voastră interioară, ci este conformă cu 
tiparul acestei lumi; schimbați-vă expresia exterioară, cu aceea care vine dinăuntru, prin 
reînnoirea mintii voastre, rezultînd in faptul că puneți la test care este voia lui Dumnezeu, cea 
buna, plăcuta si completă si găsind că împlinește aceste specificări, puneți-vă aprobarea pe ea.  
 
Efeseni 4:17-18; 22-24 
Iată ce vă spun și mărturisec eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgînii în deșertăciunea 
gîndurilor lor, avînd mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din princina 
neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. 
(…) să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în 
duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o 
neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul 
 
Col 3: 10 
Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință, după chipul Celui ce l-a 
făcut. 
 
 
Gîndirea veche/gîndirea nouă 
 
1 cor 2: 12-16 
Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul* care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte 
lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.  
Şi vorbim* despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri 
învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.  
Dar* omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci** pentru el sunt o nebunie, 
şi† nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. 
 Omul duhovnicesc*, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. 
Căci* „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi** însă avem gândul 
lui Hristos. 
 
 
 
 



Ce este inima? Ce este în inimă? 
 
Inima – definitie din greacă - Kardia 

A. Organul din corp care este centrul circulației sîngelui, văzut ca și tronul vieții fizice 
B. Centrul vieții fizice și al vieții spirituale 

a. Vigoare fizica 
b. Centrul și tronul vieții spirituale – sufletul sau mintea, ca și fîntîna sau locul 

gîndurilor, pasiunilor, dorințelor, poftelor, afecțiunilor, scopurilor, eforturilor 
- Legat de înțelegere:  aptitudini/talente și locul inteligenței 
- Legat de voință și caracter 
- Legat de suflet, care este afectat și stîrnit pe o cale bună sau rea; legat 

de suflet ca loc al sensibilităților, afecțiunilor, emoțiilor, dorințelor, 
pasiunilor, poftelor  

C. Mijlocul sau centrul sau partea cea mai dinăuntru a oricărei ființe sau lucru 
 
Luca 6:45-47 
Omul* bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din 
vistieria rea a inimii lui; căci din** prisosul inimii vorbeşte gura. 
De* ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ şi nu faceţi ce spun Eu?  
Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice* om care vine la Mine, aude cuvintele Mele şi le face. 
 
Matei 15: 18-19 
Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Căci din inima ies gîndurile rele, 
uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. 
 
Luca 21: 34 
Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mîncare și 
băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. 
 
Ioan 16: 6 (Wuest) Dar pentru că v-am spus aceste lucruri durerea v-a cuprins inima și acum o 
controleaza. 
 
2 Cor 1: 21-22 
 Și cel ce ne întărește împreună cu voi, în Cristos, și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și 
pecetluit și ne-a pus in inimă arvuna Duhului. 
 
Gal 4:6 
Și pentru că sînteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care striga: Ava, adică 
Tată! 
 
Ioan 7:38 
Cine* crede în Mine, din** inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”  
 
 



Mintea innoita si inima curată 
 
Efeseni 1:17-20 
Şi mă rog ca Dumnezeul* Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să** vă dea un duh de 
înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui  
 şi să vă lumineze ochii* inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea** chemării Lui, care este 
bogăţia slavei moştenirii† Lui în sfinţi  
şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după* lucrarea puterii 
tăriei Lui, 
pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat* din morţi şi L-a pus** să şadă la 
dreapta Sa, în locurile cereşti, 
 
Luca 8:15 
Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o 
inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.  
 
1 Petru 1:13 
De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care 
vă va fi adus la arătarea lui Isus Crisotos. 
 
Fapte 15: 8-9 
Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfînt ca și nouă, n-a 
făcut nici o deosebire între noi și ei, întrucît le-a curățit inimile prin credința. 
 
Ps 17:3-5 
Dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta* noaptea, 
dacă mă vei încerca**, nu vei găsi nimic, 
căci ce-mi iese din gură, aceea şi gândesc. 
 Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, 
mă feresc de calea celor asupritori; 
 paşii mei stau neclintiţi* pe cărările Tale 
şi nu mi se clatină picioarele. 
 
Isaia 26:3 
Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. 
 
Matei 11:28-30 
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.  
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi* învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit** cu inima; 
şi† veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.  
Căci* jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” 
 
 
 



Rom 5: 5 
Însă nădejdea aceasta nu înșeală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile 
noastre prin Duhul Sfint care ne-a fost dat. 
 
Efeseni 3: 16-19 
Și-l rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul 
dinlăuntru,, așa încît Cristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca avînd 
rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt 
lărgimea, lungimea, adîncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Cristos, care întrece 
orice cunoștință, ca să ajunmgeți lini de toată plinătatea lui Dumezeu. 
 
2 cor 4: 6 
Căci Dumnezeu care a zis , „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca 
să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei Lui pe fața lui Isus Cristos. 
 

 
Filip 4: 7 
Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gîndurile în Isus Cristos. 
 


