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Voi sunteti sarea pămăntului 
Textul de bază: Matei 5: 13-16 

Întroducere: 
 
Isus vorbeşte in pilde 
 

• El întrebuinŃează situaŃii din viaŃa de toate zilele 
• Cunoscute pentru cei ce-L ascultă 
• În timpul lui Isus nu exista Lexica sau alte posibilitaŃi de informare 
•  

Scopul pildelor este întotdeauna conŃinutul 
 

• EsenŃialul pildelor este uşor de înŃeles pentru ascultător 
• Dar nu toate pildele au fost înŃelese de ucenicii lui Isus  

Matei 13:36 
Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de 
El si I-au zis: „Tălcuieste-ne pilda cu neghina din Ńarină." 
 

In timpul lui Isus încă nu exista Noul Testament 
 

• Din cauza aceasta, Isus întrebuinŃează valori de credinŃa din Vechiul 
Testament 

 

ÎnŃelesul „Sarea” în Vechiul Testament 
 
Sarea ca pedeapsa lui Dumnezeu 
 

• Un loc unde nu mai exista viaŃă, unde nu mai creşte nici o iarbă  
Deutonom 29:22-23 
Vârsta de oameni care va veni, copiii voştri cari se vor naşte după voi şi străinul care va 
veni dintr-o Ńară depărtată, la vederea urgiilor şi bolilor cu cari va lovi Domnul Ńara 
aceasta, la vederea pucioasei, sării, şi arderii întregului Ńinut, unde nu va fi nici sămână, 
nici rod, nici o iarbă care să crească, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei 
si łeboimului, pe cari le-a nimicit Domnul, în mânia şi urgia Lui, - toate neamurile vor 
zice: „Pentruce a făcut Domnul astfei tării acesteia? Pentruce această mânie aprinsă, 
această măre urgie? Şi li se va răspunde: „Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei 
de Domnul Dumnezeul părinŃilor lor, când i-a scos din Ńara Egiptului; pentru că s-au 
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dus să slujească altor dumnezei şi să se închine înaintea lor, dumnezei pe cari ei nu li-i 
cunoşteau şi pe cari nu li-i dăduse Domnul. 
 
Judecătorii 9: 45 
Abimelec a bătut cetatea toată ziua; a luat-o, şi a ucis poporul care se afla în ea. Apoi a 
dărămat cetatea până în temelie, şi a presărat sare peste ea. 

Psalmii 107:33-34 

El preface răurile în pustiu, şi izvoare de apă în pământ uscat, fără roditoare 
în şară sărată, din pricina răutăŃii locuitorilor ei. 
 
Ieremia 17: 5-7 
“Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte pe 
un muritor şi îşi abate inima dela Domnul! Căci este ca un nenorocit în pustie, şi nu vede 
venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără 
locuitor. Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este 
Domnul! 
 

Sarea in legătura cu legămăntul lui Dumnezeu 
 

• Sarea, un garant pentru prospeŃimea alimentelor de lungă durată  
Leviticul 2:13 
Ca jertfă de mâncare din cele dintâi roade, veŃi putea să le aduceŃi Domnului; 
dar ca dar de mâncare de un miros plăcut, să nu fie aduse pe altar. Toate 
darurile tale de mâncare să le sărezi cu sare; să nu laşi să lipsească niciodată 
de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului 
Dumnezeului tău; la toate darurile tale de mâncare să aduci sare. 
 
2 Cronici 13: 5 
Nu trebuie oare să ştiŃi că Domnul, Dumnezeul lui Israel a dat pe vecie domnia peste 
Israel lui David şi fiilor lui printr-un legământ (cu sare) care nu se poate săra? 
 
Numeri 18:19 
Iti dau Ńie, fiilor tăi şi fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege vecinică, toate 
darurile sfinte pe cari le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un 
legământ (de sare) de necălcat şi pe vecie înaintea Domnului, pentru tine şi pentru 
sămânŃa ta împreună cu tine. 

 

Sarea în Noul Testament 
 

• Voi sunteŃi acei, care garantaŃi existenŃa pământului 
• Sarea cu puterea iei de curăŃire şi congelare 
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• Voi sunteŃi singurii, care sunteŃi înputerniciŃi de Domnul  
Matei 5:13  
Voi sunteŃi sarea pământului. 
 

• Voi sunteŃi acei, care sfinŃiŃi pământul  
Marcu 9: 49-50 
Pentu-că fiecare om va fi sărat cu foc, si orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este 
bună; dar dacă sarea işi pierde puterea de a săra, cu ce îi veŃi da înapoi puterea aceasta? 
Să aveŃi sare în voi înşivă, şi să trăiŃi în pace unii cu alŃii. 
 

• Domnul nostru ne înzestrează cu puterea Sa  
Filipeni 4: 6- 7 
Nu vă îngrijoraŃi de nimic; ci în orice lucru, aduceŃi cererile voastre la cunoştinŃa lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu multămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus. 
 

• Un om care şi-a pierdut credinŃa nu poate fi folosit deDumnezeu 
• Un creştin căzut nu mai este bun de nimica 
• Singura misiune a lui este să fie sare pe acest pământ  

Luca 14: 34 
Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da 
înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoit ci 
este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. 
 
Apocalipsa 3:15-16 
„Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar 
fiindcă eşti căldicel nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea." 
 

• Isus Cristos zideşte biserica Lui cu copii Lui pe acest pămănt  
Coloseni 4: 6 
Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har: dreasă cu sare, ca să ştiŃi cum trebuie să 
răspundeŃi fiecăruia. 

• Isus înputerniceşte biserica Lui 
 Matei 18:18  
Adevărat vă spun, că orice veŃi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veŃi deslega pe 
pământ, va fi deslegat în cer. 
 

• Decizia bisericii are o valoare vecinică  
Matei 16: IS-19 
Şi EU Îti spun: tu esti Petru (greceşte: Petros), şi pe această piatră (greceste: petra) voi zidi 
Biserica Mea, si porŃile LocuinŃei morŃilor nu o vor birul ÎŃi voi da cheile ÎmpărăŃiei 
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cerurilor, şi orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, şi orice vei deslega pe pământ, 
va fi deslegat în ceruri. 
 

Voi sunteŃi sarea pământului. (Matei 5: 13) 
• Pământul fără sare ar fi fost de mult timp putrezit 
• Sarea scoasă din Marea Moartă a fost amestecată cu plante şi gips 
• Păstrate în butoi îşi pierdea puterea de a săra şi nu-şi putea reveni 
• Sarea trebuia scoasă din butoi, ca să nu primească mucegai 
• Dacă biserica nu iasă cu Evanghelia pe stradă, v-a primi un miros de 
putrezire 

• RelaŃia între creştini şi lume este echivalentă cu relaŃia între o boabă de 
sare şi hrana noastră  
Romani 5: l 
Vă îndemn dar, fratilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceŃi trupurile voastre ca o 
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă 
duhovniceasca. 
 

• Numai prin sfinŃenia noastră putem sfinŃi împrejurul nostru 
• Voi sunteŃi acei, care decideŃi soarta omenirii 

 Corinteni 6: 2 - 3  
Nu ştiŃi că sfnŃii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteŃi voi 
nevrednici să judecaŃi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiŃi că noi vom judeca pe 
îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieŃii acesteia? 
 

• Vorbele şi gândurile voastre trebuie să fie conduse de Duhul Sfânt 
Marcu 13:11 
Când vă vor duce să va dea în mănile lor, să nu vă îngrijoraŃi mai dinainte cu privire la 
celece veti vorbi, (nici să nu va pregătiŃi ce veŃi răspunde), ci să vorbiŃi orice vi se va da să 
vorbiŃi în ceasul acela; căci nu voi veŃi vorbi, ci Duhul Sfânt. 
 
1 Petru 1: 15 - 16 
Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiti şi voi sfinŃi în toată purtarea 
voastră. Căci este scris: „FiŃi sfinŃi, căci EU sunt sfânt. 

 
A m i n 


