
 

 

 

ROADA 

DUHULUI SFÂNT 

 

 

 

 

 

 

 BLÂNDEȚEA 

 

 

 

 

 

Studiu Biblic ținut de Ruben Avram în Biserica Penticostală Elim 

Viena, 22.12.2019  



 

1. Definiția blândeței 

a. Derivă de la ”plăcut, prietenos” 

b. Descrie felul cum trebuie să reacționăm în conflicte 

c. Blândețea creștină este răspunsul hristic la ceartă, 

respingere, nedreptate și cuvinte neprietenoase – fără de-

a bombănii sau folosi cuvinte aspre și agresive, fără 

geșturi și expresii mânioase, ci cu linișe, controlând 

limba și temperamentul.  

 

2. Blândețea lui Dumnezeu 

a. Blândețea lui Dumnezeu în Vechiul Testament  

 Un păstor blând (Ps. 23:2-3; Is. 40:11) 

 Un tată blând (Ps. 103:13-14; Deut.1:31) 

 

b. Blândețea lui Isus în Noul Testament 

 Mat. 11:29; 21:5 ( Zah. 9:9) 

 Blândețea lui Isus față de păcătoși (ex. femeia prinsă 

în preacurvie: Ioan 8:10-11) 

 Blândețea lui Isus față de cei căzuți (ex. 

rehabilitarea lui 

Petru: Ioan 21:15-17) 

 

 



 

3. Blândețea creștinului  

a. Blândețea – semnul cetățenilor cerești 

o Mat. 5:5 ( Ps. 37:11); Tit. 3:1-3 (conduita creștină în 

contrast cu viața veche); Iac. 1:21 (primirea Cuvântului 

cu blândețe); Blândețea și înțelepciunea (Iac. 3:13,17); 

1 Pet. 3:3-4 (de mare preț înaintea lui Dumnezeu)  

b. Atitudinea blândă față de frații și surorile care au greșit – 

gândul reabilitării: Gal. 6:1  

o Cand altcineva greșește, adu-ți aminte că la fel de mult 

greșești și tu 

o Tratează pe alții când greșec așa cum ai vrea să fi tu 

tratat când greșești (Lc. 6:31) 

c. Acțiunea blândeței în conflicte: Ef. 4:2; Kol. 3:12-14; Prov. 

15:1;  

d. Aplicarea blândeței în lucrare: 2 Kor. 10:1; 1 Tim. 6:11; 2 

Tim. 2:24-25 

e. Apărarea blândă față de potrivnici: 1 Pet. 3:15-16 

 

 

  



APROFUNDARE 

 

Întrebări pentru verificare personală și pentru discuție 

 Cum reacționezi de obicei în situații de conflict și ceartă? 

Întreabă pe o persoană apropiată care te cunoaște bine să-ți 

spună sincer câtă blândețe vede în tine.  

 De ce ne este greu să fim blânzi în situații de tensiune? 

 Moise, cel mai blând om – cum s-a manifestat blândețea lui în 

conflictul cu frații lui, Aron și Maria? (Numeri 12) 

 Adu-ți aminte de situații în care meritai să se reverse mânia lui 

Dumnezeu asupra ta – și totuși El te-a tratat cu blândețe.  

Text de memorat 

 Matei 5:5 

Motive de rugăciune 

 ”Doamne, dă-mi gura, ochii, cuvintele și inima blândă a lui 

Isus pe care le-o avut pentru oameni când umbla pe acest 

pământ.” 

 Roagă-L pe Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt să-ți aducă aminte 

când greșesc alții, că și tu ești la fel de expus la greșeli precum 

ei.  

                                                             

 

 


