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Blândeţea în suferinţă. 

Blândeţea care mijloceşte. 

Blândeţea în faţa duşmanilor. 

Blândeţea în nedreptate. 

Izvorul blândeţii. 

Blândeţea, definită drept „capacitatea de a îndura 
greutăţile cu răbdare şi fără resentimente”, cu 
siguranţă nu este un atribut uman. 

Natura noastră păcătoasă se răzvrăteşte la ideea de a 
îndura greşelile fără răzbunare. Dar Dumnezeu este 
puternic să ne transforme inimile şi să ne facă 
oameni blânzi, capabili să suportăm nemulţumirile şi 
să iubim pe cei care ne jignesc. 



„Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veţi face întocmai cum a făcut el. Şi, când 
se vor întâmpla aceste lucruri, veţi şti că Eu sunt Domnul Dumnezeu.” (Ezechel 24:24) 

Ca preferat al tatălui său, pentru Iosif toate mergeau bine. Totuşi, totul s-a 
schimbat brusc. Viaţa lui a fost făcută bucăţele (Gen. 37:28). 

În această încercare, Iosif s-a lipit de Dumnezeu. A lucrat cu umilinţă 
pentru stăpânul său şi a îndurat cu blândeţe acuzaţia nedreaptă. În cele din 
urmă, acele bucăţele rupte au dus la salvarea lui Israel (Geneza 50:20-21). 

Inima lui Ezequiel a fost, de asemenea, ruptă în 
bucăţi când iubita lui soţie a murit. Dumnezeu a 
cerut ceva neobişnuit în acele circumstanţe: Nu 
plânge (Ez. 24:16-18). Bucăţile rupte ale lui 
Ezechiel au devenit un anunţ şi un exemplu 
pentru poporul lui Israel (Ez. 24:21-24). 

Dacă acceptăm cu blândeţe suferinţa, Dumnezeu poate folosi bucăţile 
noastre rupte în folosul altora. 



Moise este cunoscut drept cel mai blând om de pe pământ (Numeri 12:3), în 
ciuda plângerilor continue şi a opoziţiei împotriva lui. 

Când Dumnezeu s-a oferit să facă din el un popor, distrugând restul poporului 
lui Israel, Moise a mijlocit în favoarea poporului său care se plângea. 

El a arătat aceeaşi dispoziţie de mijlocire când a fost trădat de propria sa soră (Numeri 
12:13); sau când rudele lui au vrut să uzurpe preoţia (Numeri 16:20-22). 

Blândeţea se manifestă 
prin căutarea harului în 
favoarea celor care nu-l 

merită. 



„Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi 
bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44) 

De ce să-l iubesc pe cel care mă răneşte? 

Isus dă un motiv de bază: să-l imităm pe Tatăl nostru. 
Dumnezeu este bun cu duşmanii săi (Mat. 5:45). El îi 
iubeşte pentru că vede în ei candidaţi pentru 
Împărăţia cerurilor, perle preţioase ale comorii Sale. 

Privind pe alţii prin această prismă, perspectiva se schimbă. Nu mai 
vedem duşmani, ci viitorii fraţi şi surori cu care vom împărţi viaţa 
veşnică. Aşadar, să le dorim binele şi nu răul. 

Când dragostea lui Dumnezeu este sădită în 
inimile noastre, devenim desăvârşiţi (Mat. 
5:48). Această „perfecţiune” se manifestă 
prin iubindu-i pe ceilalţi şi purtându-ne 
blând faţă de ei. 



Isus este, fără îndoială, cel mai mare exemplu de blândeţe (Mat. 11:29). 
Petru ne arată cum s-a comportat, astfel încât să învăţăm să ne purtăm 
aşa cum sa comportat El (1 Petru 2:23). 

În faţa ofenselor, a tăcut. În faţa suferinţei sau a atacurilor, el nu s-a 
răzvrătit, ci şi-a încredinţat cauza lui Dumnezeu. El ştia că Dumnezeu 
stăpâneşte şi că, la vremea potrivită, va da plata justă celor care o 
merită (la bine şi la rău). 

Când simţim că mânia izvorăşte în faţă situaţiilor nedrepte 
pe care le suferim, să ne amintim de blândeţea lui Isus. 
Tăcerea lui a fost o mărturie puternică. 

Să ne amintim sfatul lui Pavel din Romani 12:17-21. Să nu 
ne răzbunăm, ci să lăsăm răzbunarea lui Dumnezeu. 
Dimpotrivă, să facem bine celor care ne fac rău. 



Blândeţea este în general înţeleasă ca slăbiciune. 
Pentru lume, o persoană blândă este timidă, 
incapabilă să se apere, laşă. Nimic mai departe de 
realitate. 

Blândeţea creştinului este înrădăcinată în Stâncă. 
Rămâne ferm în furtunile vieţii. El nu doreşte rău 
duşmanilor săi, ci mijloceşte pentru ei. 

Chiar şi atunci când familia sau prietenii săi cei mai 
apropiaţi îl trădează sau acţionează împotriva lui, 
el nu încetează să-i iubească, ci îi încredinţează lui 
Dumnezeu cauza lor. 

El ştie că mâna lui Dumnezeu este la cârmă, 
călăuzindu-i lucrarea pentru slava Numelui Său. 



„Dacă avem umilinţa Domnului, ne vom ridica mai 
presus de dispreţ, de refuzurile altora, de necazurile la 
care suntem expuşi în fiecare zi şi ele vor înceta să 
răspândească întuneric asupra spiritului nostru. Cea 
mai înaltă dovadă de nobleţe la un creştin este 
stăpânirea de sine. Acela care, atunci când e tratat cu 
cruzime şi insulte, nu păstrează un spirit calm şi 
încrezător Îi răpeşte lui Dumnezeu dreptul de a 
descoperi în el desăvârşirea Sa de caracter. Umilinţa 
inimii este tăria care dă biruinţă urmaşilor lui Hristos; 
ea este dovada legăturilor lor cu cerul.” 

E. G. W. (Hristos Lumina Lumii, pag. 301) 


