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Sarea de septembrie 

 
Versete călăuzitoare: Matei 5.13; Coloseni 4.6 
 

Matei 5.13: Voi sunteţi sarea pământului; dar, dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce va fi sărată? 

Coloseni 4.6: Cuvântul vostru să fie întotdeauna în har, dres cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să 
răspundeţi fiecăruia. 

 
A sosit din nou momentul! Vara s-a transformat în toamnă și se pare că toată lumea este acum 
mult mai mult preocupată. O persoană relaxată de pe plajă a devenit student. În loc de un 
rucsac se poartă acum o pereche de perniţe pentru umeri. Un costum de baie face loc unui 
pulover. Și în loc de soare arzător de vară, lampa de birou arde acum până târziu în noapte. O 
sugestie: Lasă-ți zahărul de vară să devină sarea de septembrie! 
 
Isus a spus în Matei 5.13: „Voi sunteți sarea pământului”. Ce a vrut să spună cu asta? Oameni 
cu gust? Nu! Granule mici și nesemnificative într-o lume mare? Nu! În ce fel suntem noi 
sarea pământului? Câteva informații de fond privind utilizarea sării în timpul lui Hristos ne 
vor ajuta: Înainte de a exista refrigerarea electrică, sarea era folosită ca și conservant. Nu 
puteai să cumperi carne și apoi să o păstrezi în congelator pe termen nelimitat. Singura ta 
șansă de a preveni putrezirea și deteriorarea cărnii tale pentru friptură era să o tratezi cu sare. 
 
Ca și creștini, trebuie să ținem sub control răspândirea păcatului în lume. Viețile noastre 
trebuie să împiedice progresarea degradării, chiar și atunci când ne înconjoară degradarea 
spirituală și morală. Isus spune că prezența noastră în vestiar sau în dormitorul internatului 
trebuie să înăbușe într-o oarecare măsură progresarea ideilor, poveștilor sau faptelor 
păcătoase. Ești tu un grăunte de sare în mediul social în care Dumnezeu te-a așezat? Biblia 
spune în Coloseni 4.6 că vorbirea sau conversația noastră nu trebuie să fie doar bună (în har), 
ci și chibzuită și puternic picantă (condimentată cu sare). Și, uneori, este nevoie de mult curaj 
pentru aceasta! 
 
Sarea nu este un conservant, deoarece acționează în mod activ pentru a „vindeca” degradarea, 
mai degrabă ea are proprietatea de a preveni răspândirea stricăciunii. În mod similar, noi, ca și 
creștini credincioşi, nu putem „vindeca” această lume păcătoasă, dar influența vieții noastre 
de creștini credincioşi poate și trebuie să oprească decăderea morală, care este evidentă în 
această lume. Ești tu un creștin credincios? Atunci ești un grăunte de sare, în școala ta sau în 
slujba ta sau oriunde Dumnezeu te-a pus. Poate că acolo nu sunt mulţi alţi grăunţi activi, așa 
că fă-ți treaba bine! 
 
Domnul Isus a spus că sarea poate deveni insipidă sau își poate pierde însuşirea de condiment. 
La acea vreme, în Israel, sarea era adesea amestecată cu componente saline și pământești din 
câmpiile Mării Moarte, din care sarea se putea extrage. Tot ceea ce rămânea era un reziduu 
fără gust și inutil. Când sarea își pierdea puterea de conservare, ea nu mai putea fi folosită ca 
şi conservant. Nu era bună de nimic și era aruncată afară și călcată în picioare! În locul 
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răspândirii degradării și al împiedecării distrugerii, noi înșine devenim parte a problemei. 
Atunci nu mai suntem slujitori activi în Împărăția Domnului nostru. Atunci nu ne-am 
îndeplinit datoria și dușmanul ne-a „călcat în picioare”. Viața noastră și glasul nostru sunt 
acum neputincioase și mute. (Citeşte Apocalipsa 3.15-16, ca un gând paralel). 
 
În fiecare septembrie, în fiecare campus universitar, în fiecare curte de școală și în multe 
locuri de muncă, procesul de decădere spirituală și morală începe din nou. Este nevoie de 
sare. Poate că Dumnezeu ți-a dat o vară dulce ca zahărul, dar acum El caută sare de 
septembrie. „Voi sunteți sarea pământului.” 
 
Titlul original: „September Salt“ 
Sursa: www.growingchristians.org 


