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Funia c�r�mizie la fereastr� 

 
»Ea a legat funia c�r�mizie la fereastr�.«    Iosua 2, 21 
 
    La o poc�in�� a�a de deosebit� ca aceea a curvei Rahav orice întâmplare m�runt� are valoare, 
ca s� fie scoas� în eviden��. Apostolul Iacov a folosit-o pentru a ilustra, c� credin�a este înso�it� 
întotdeauna de fapte bune. El întreab�: »Tot a�a, �i curva Rahav, n-a fost socotit� �i ea 
neprih�nit� prin fapte, când a g�zduit pe soli �i i-a scos afar� pe alt� cale?« Scriitorul epistolei 
c�tre Evrei o aminte�te îns� ca exemplu pentru îndrept��irea prin credin�� �i spune: »Prin 
credin�� n-a pierit curva Rahav împreun� cu cei r�zvr�ti�i, pentru c� g�zduise iscoadele cu 
bun�voin��.« Dac� ace�ti doi scriitori inspira�i au g�sit în via�a lui Rahav o ilustra�ie a unei 
înv���turi importante, atunci avem voie �i noi s-o facem. Dac� ascunderea cerceta�ilor sub 
m�nunchiurile de in avea importan��, atunci �i funia c�r�mizie din fereastr� avea importan��. 
   În primul rând: G�sesc aici o credincioas� ascult�toare. 
   Ei i s-a spus s� aga�e la fereastr� funia de fir c�r�miziu, �i ea a f�cut a�a; aceasta era ascultarea 

des�vâr�it�. Nu era numai un fir, numai o funie, ci era o funie ro�ie. Ea nu a luat simplu o funie 
albastr�, verde sau alb�. În�elegerea a fost cu privire la acea funie c�r�mizie, �i nu o alta, �i ea a 
luat-o pe aceasta. Ascultarea fa�� de Dumnezeu se poate recunoa�te în lucrurile mici. Dragostea 
acord� cu pl�cere aten�ie lucrurilor mici �i prin aceasta le face mari. Am auzit despre un puritan, 
care a fost învinov��it, c� era prea exact, dar r�spunsul lui a fost deosebit: „Eu slujesc unui 
Dumnezeu, care este exact.” Domnul, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos �i El vegheaz� 
cu mare aten�ie asupra poruncilor Sale. Moise a f�cut o gre�eal�, atunci când a lovit stânca, în loc 
s� vorbeasc� stâncii, �i din cauza acestei comport�ri nu a avut voie s� intre în �ara f�g�duit�. O 
fapt� mic� poate doborî un principiu mare, �i noi trebuie s� fim foarte precau�i �i s� recunoa�tem 
care este voia Domnului. Dac� suntem siguri, atunci nu trebuie s� ne oprim sau s� z�bovim din 
vreun motiv oarecare, ci trebuie s� facem voia Lui, imediat ce am cunoscut-o. Via�a cre�tin� 
trebuie s� fie un mozaic din ascult�ri cu tactul de minut. Solda�ii lui Hristos trebuie s� fie 
cunoscu�i pentru disciplina lor punctual�. 
   V� recomand tuturor o ascultare necondi�ionat�, �i în mod deosebit tinerilor, care au m�rturisit 
de curând credin�a lor în Hristos. Nu fi�i a�a cum au fost p�rin�ii vo�tri; genera�ia care acum 
p�r�se�te scena, nu a citit nici Biblia �i nici nu a vrut s� �tie care este voia Domnului. Când 
oamenii au cercetat Scripturile, au venit împreun�, dar în raport cu r�spândirea lui, Cuvântul lui 
Dumnezeu este cea mai pu�in citit� carte. A fost pretutindeni distribuit, dar aproape c� niciunde 
nu se cite�te cu grij� �i aten�ie – cu atât mai pu�in se ia hot�rârea serioas�, ca în orice situa�ie s� 
se respecte principiile lui. Voi veni�i aici, �i ne asculta�i, �i noi v� d�m ici �i colo p�r�i mici din 
el, dar o imagine complet� a lui nu primi�i. �i cum a�i putea primi? Vestitorii Cuvântului fac 
gre�eli �i voi îi urma�i, f�r� s� cerceta�i. Unul î�i alege pe un anumit conduc�tor spiritual, altul î�i 
alege un alt conduc�tor, �i aceasta duce la p�reri diverse �i chiar la sectarism, care nu trebuie s� 
fie, �i nici nu ar lua na�tere, dac� to�i ar fi bine întemeia�i pe adev�rul inspirat. Dac� s-ar citi 
Biblia �i s-ar face rug�ciuni, multe gre�eli ar muri foarte repede �i multe altele s-ar pipernici. 
Dac� în trecut s-ar fi citit aceast� Carte inspirat�, multe r�t�ciri nu ar fi luat na�tere. V� rog, 
cerceta�i Cartea lui Dumnezeu �i lua�i seama s� face�i ce g�si�i scris acolo. �ine�i-v� de Cuvântul 
lui Dumnezeu, oricare ar fi împrejur�rile prin care trece�i. 
   Apoi, este de remarcat, c� ea a fost ascult�toare într-un lucru m�runt. Ea ar fi putut spune: 
„cred c� nu este a�a de important, s� ag�� o bucat� de funie la fereastra mea. Nu pot s� r�mân 
ocrotit� �i f�r� funie, c�ci se �tie, c� eu cred în Dumnezeul lui Israel? Eu am credin��, �i dovada 
pentru aceasta este, c� eu am ascuns cerceta�ii. Este de neconceput, c� voi muri, numai pentru c� 
nu m-am �inut de în�elegerea cu privire la funia ro�ie.” În zilele de ast�zi se întreab� mul�i, dac� 
nu ar putea s� nu acorde aten�ie anumitor lucruri, care li se par lipsite de importan�� pentru 
mântuire. Aceasta este o întrebare la care eu niciodat� nu voi r�spunde pentru o alt� persoan�, 
deoarece eu nu mi-o voi pune niciodat�. Dac� un om va muri sau nu, deoarece el a neglijat o 
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obliga�ie sau o prescrip�ie biblic� cunoscut�, este o întrebare, pe care numai egoismul poate s-o 
pun�. S� facem numai ceea ce duce la înaintarea noastr� sau ne asigur� mântuirea? S� fim a�a de 
egoi�ti? S� întrebe un copil, care iube�te pe tat�l s�u: „Nu mai sunt copilul tat�lui meu, dac� nu 
sunt ascult�tor de el? Nu-mi va mai da el atunci s� m�nânc �i s� m� îmbrac?” Numai un copil r�u 
va vorbi a�a. Un fiu adev�rat va întreba: „Ce vrea tat�l meu de la mine? Ur�sc lucrurile pe care el 
mi le interzice.” Las� la o parte întrebarea cu privire la lucrurile importante �i mai pu�in 
importante, �i ascult� în toate lucrurile. Dac� este vorba de un fir c�r�miziu în fereastr�, sau s� te 
speli în ap�, f� ce �i s-a spus, �i nu te r�zvr�ti împotriva Cuvântului Domnului, nici m�car cu 
privire la un punct. 
   Gânde�te-te, c� aceast� fapt� mic� de ascultare, a�a cum o numesc unii, are o însemn�tate 
simbolic� important�. Nu sunt sigur, dac� cerceta�ii au inten�ionat, ca funia c�r�mizie s� aib� 
pentru Rahav aceia�i însemn�tate, pe care a avut-o sângele de pe pragul de sus �i de pe amândoi 
stâlpii u�ii pentru Israel în Egipt, dar mie mi se pare foarte probabil s� fi fost a�a. Ace�ti doi 
b�rba�i erau a�a de familiariza�i cu Pa�tele, cu stropirea sângelui �i cu salvarea tuturor 
locuitorilor casei, care a rezultat din aceasta, c� li s-a p�rut ceva natural, s� dea lui Rahav un 
semn asem�n�tor celui care Dumnezeu l-a hot�rât pentru poporul S�u Israel, când îngerul 
nimicitor a trecut în noaptea aceea pe lâng� casele lor. Oricât de secundar p�rea s� fie culoarea 
funiei, ea avea totu�i un în�eles adânc, tot a�a cum au poruncile lui Dumnezeu, care uneori sunt 
mici, dar au o raz� mare de ac�iune simbolic�. 
   Ascultarea acestei femei se tr�gea din credin�a adev�rat� �i era semnul caracteristic al acestei 
credin�e. Când a legat funia c�r�mizie în fereastr�, prin aceasta ea a exprimat încrederea ei în 
faptul c� Ierihonul va fi nimicit, iar ea va fi salvat�, deoarece ea a primit o f�g�duin�� cu un astfel 
de con�inut. Ea nu ar fi ascuns pe cerceta�i, dac� nu ar fi crezut în Dumnezeul lor. Dac� dup� 
aceea credin�a ei ar fi devenit slab�, nu ar fi respectat în�elegerea �i nu ar fi legat funia c�r�mizie 
la fereastr�. Preaiubi�ilor, fi�i ascult�tori în credin��. Ascultarea sclavului are pu�in� valoare; 
ascultarea copilului este pre�ioas�, deoarece ea este rodul dragostei. Se trece pe lâng� miezul 
ascult�rii, dac� poruncile lui Dumnezeu sunt respectate dintr-o team� sclavagist�. Lipse�te 
dragostea. Dar ca �i copii iubi�i ai lui Dumnezeu, care se odihnesc numai în Isus �i se încred în 
f�g�duin�ele Tat�lui, sim�im c� trebuie s� fim ascult�tori, pentru c� credem, �i nu pentru c� ne 
temem de iad, sau pentru c� vrem s� intr�m în cer prin faptele proprii. Pentru mântuirea 
sufletului nostru am crezut în Isus; �i de aceea este bucuria noastr� s� corespundem voii Lui. 
   În al doilea rând, eu g�sesc aici acceptarea, sau primirea, unui leg�mânt. 

   Cei doi b�rba�i au f�cut cu ea un leg�mânt, c� via�a ei �i familia ei va fi cru�at�, dac� ea va 
p�stra pentru ea taina ei �i dac� va ag��a funia c�r�mizie la fereastr�. Când a ag��at funia 
c�r�mizie la fereastr�, era ca �i cum ar fi zis: „Îmi revendic drepturile cu privire la leg�mântul pe 
care voi l-a�i f�cut cu mine.” Preaiubi�ilor, s� vorbim pu�in mai mult despre aceasta, c�ci vrem s� 
devenim mult mai capabili s� ne însu�im binecuvânt�rile leg�mântului. Cum primim noi pe Isus? 
Prin simpla credin��. Credin�a este mâna care atinge Capul marei jertfe �i pune p�catele pe El, ca 
s� elibereze pe p�c�tos de vin�. Credin�a apuc� pe Isus ca pâine a vie�ii, o ia pentru sine, ca s� se 
hr�neasc� din El �i s� tr�iasc� ve�nic. Pentru a face ca Hristos s� fie al nostru, avem nevoie de 
credin��, tot mai mult� credin��. V� aduce�i aminte, când la început a�i ag��at funia c�r�mizie la 
fereastr� �i a�i zis: „Hristos îmi apar�ine”? Eu îmi aduc aminte de locul �i ora exact�, dar sunt 
mul�i care nu pot numi momentul �i ocazia aceea; nici nu trebuie s� se nelini�teasc� din cauza 
aceasta, atâta timp cât aceast� funie atârn� la fereastr�. Cu toate acestea v� aminti�i de timpul 
când putea�i spune: „Isus este al meu!” A�i vrut pe Hristos, deoarece El v-a vrut pe voi. Dac� nu 
a�i avut niciodat� o astfel de or�, atunci ea ar putea fi acum pentru voi! Isus Hristos v� poate 
mântui, dar El trebuie s� fie primit, altfel El nu va fi Mântuitorul vostru. Gândi�i-v�, c� 
Dumnezeu Duhul Sfânt, chiar dac� El este urzitorul credin�ei, nu poate s� cread� pentru voi; voi 
singuri trebuie s� crede�i. Anumite persoane vorbesc mult despre poc�in��, ca dar al Duhului 
Sfânt �i m�rturia lor ar fi adev�rat�, dac� nu ar exagera a�a de mult, c� oamenii ar putea c�p�ta 
impresia c� Duhul Sfânt face poc�in�a �i p�c�tosul are foarte pu�in, sau chiar nu are nimic a face 
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cu ea. Nu este a�a, c�ci Duhul Sfânt nu are nimic, pentru care trebuie s� se poc�iasc�; poc�in�a 
este un act de c�in�� al p�c�tosului �i credin�a este o chestiune personal� a inimii, »c�ci prin 
credin�a din inim� se cap�t� neprih�nirea.« 
   Credin�a aga�� funia c�r�mizie la fereastr�, dar ea trebuie s� mearg� mai departe, �i s� urmeze 
rânduiala divin� �i mijloacele de har, care o ajut� s� se apropie mai mult de Isus. Deseori am 
sim�it o binecuvântare deosebit�, s� stau la Masa Domnului �i s� simt c� credin�a mea era activ�, 
în timp ce luam din pâine �i din vin, a�a c� îmi ziceam: „Da, a�a cum este de sigur, c� pâinea 
aceasta p�trunde în gura mea �i de acolo ajunge în stomac, ca s� devin� o parte din mine, pe care 
nimeni nu o poate lua, tot a�a am crezut pe Dumnezeu devenit carne �i L-am primit prin credin�� 
în sufletul meu. În felul acesta El a devenit al meu, a�a c� nimeni nu m� poate desp�r�i de El, sau 
pe El de mine.” Numai prin rânduieli în sine nu ve�i primi pe Hristos, dar deseori semnul exterior 
face sufletul capabil s� recunoasc� pe Isus �i s� se gândeasc� la El. Când lu�m vinul, care 
simbolizeaz� sângele S�u, deseori ne-am gândit: „M� odihnesc cu totul pe jertfa sângelui 
Mântuitorului meu. Îmi pun încrederea în Dumnezeu pe baza chinurilor Lui suplinitoare, a 
durerilor �i meritelor Lui �i le consider ca fiind singurul meu fundament pentru iertarea p�catelor 
mele. Le primesc adânc în mine, a�a cum beau din acest pahar, �i sucul strugurilor curge prin 
venele mele.” 
   Tr�i�i toat� via�a corespunz�tor convingerii voastre, c� Hristos este al vostru. M� tem, c� mul�i 
credincio�i tr�iesc ca �i cum Isus Hristos nu le-ar apar�ine, �i tot a�a de pu�in le apar�in �i 
binecuvânt�rile leg�mântului. Crede�i voi, c� noi ar trebui s� fim descuraja�i, numai pentru c� 
trebuie s� suferim pierderi în afaceri, pentru c� credem c� toate lucrurile ne apar�in, �i am ag��at 
funia stacojie la fereastr�, �i ne însu�im toate lucrurile în Hristos? Crede�i, c� în timpurile de 
ispit� trebuie s� devenim nestatornici �i s� ne îndoim de mântuirea noastr�, dac� prin credin�� ne-
am prins tare de Hristos �i funia c�r�mizie atârn� la fereastr�, �i prin aceasta harul leg�mântului 
ne apar�ine? Iubi�ilor, unii din voi au luat numai o parte din Hristos. Voi crede�i, c� vi s-a iertat, 
dar voi �ti�i foarte pu�in, c� a�i fost socoti�i neprih�ni�i. A�i fost socoti�i neprih�ni�i �i a�i fost 
îmbr�ca�i cu neprih�nirea Lui, dar nu a�i luat în posesiune sfin�irea pe care v-o d�ruie�te Isus. 
Ave�i parte de o oarecare m�sur� de har, dar nu crede�i c� Hristos v� poate sfin�i pe deplin, duh, 
suflet �i trup. Noi suntem limita�i �i împiedeca�i, f�r� putere �i lene�i, pentru c� nu putem cu 
încredere sfânt� s� lu�m în posesiune comoara nespus de mare, care este în Domnul nostru a tot 
suficient. El este al nostru, �i în El ne apar�in toate lucrurile. 
   Permite�i-mi s� adaug, c� ar trebui s� ar�tam clar aceasta printr-o lini�te corespunz�toare. 
Dup� ce Rahav a prins funia la fereastr�, nu citim c� ea a f�cut altceva, decât numai s� aduc� sub 
acoperi�ul ei pe tat�l, mama �i fra�ii ei. Nu a întreprins nimic, ca s�-�i apere casa de asedierea ce 
urma s� aib� loc; nu ni se spune, c� ea ar fi rugat pe împ�rat s� pun� o paz� special� pentru 
aceast� parte a zidului. Nu cred c� ei i-a fost fric�, nici m�car o clip�; funia c�r�mizie era la 
fereastr� �i ea se sim�ea în siguran��. �i-a însu�it f�g�duin�a �i a crezut c� ea nu va fi anulat�. 
Este un privilegiu mare s� te odihne�ti în pace în lucrarea înf�ptuit� de Hristos �i în f�g�duin�ele 
neschimb�toare ale lui Dumnezeu. De ce sunte�i nelini�ti�i, pentru ce v� pune�i singuri la îndoial� 
�i v� înc�rca�i cu mii de griji, în timp ce lucrarea de mântuire a fost înf�ptuit� pe lemnul 
blestemat, Hristos a intrat în slava Sa �i lucrarea Lui des�vâr�it� este înaintea Tat�lui? De ce v� 
plânge�i �i v� îndoi�i de pozi�ia voastr� sigur�, dac� Domnul ne-a în�l�at la Sine �i ne-a a�ezat 
împreun� cu El în locurile cere�ti? Noi, cei care am crezut, vom intra în odihna Lui; pacea lui 
Dumnezeu este a noastr�; s� ar�t�m, c� am prins funia c�r�mizie la fereastra noastr�, c� lu�m în 
posesiune lucrarea înf�ptuit� de Hristos �i de aceea ne putem odihni de lucr�rile noastre, a�a cum 
a f�cut �i Dumnezeu. 
   În al treilea rând, eu g�sesc aici o explica�ie deschis�. 

   Rahav nu a ag��at funia c�r�mizie într-un loc ascuns al casei ei, ci la fereastra ei. Prin aceasta 
ea a ar�tat public credin�a ei. Nu zic, c� to�i au în�eles, ce voia ea s� spun� prin aceasta; numai 
aceia �tiau, care au împ�rt��it cu ea taina, �i aceasta era de ajuns. Ea a pus semnul ro�u la 
fereastr�, unde putea s� fie v�zut de aceia care trebuiau s�-l vad�. Ea nu voia s� se scoat� în 
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eviden��, sau s� atrag� aten�ia asupra ei; cu toate acestea ea era obligat� s� a�eze un semn, care 
s� fie v�zut public, �i ea a f�cut a�a. Unii din voi cred în Domnul nostru Isus, �i cu toate acestea 
nu v-a�i unit niciodat� cu poporul S�u. V� odihni�i în El, dar v� teme�i, c� cineva ar putea s� afle. 
Nu v� ru�ina�i de Isus! Este o minune, c� El nu se ru�ineaz� de voi. Dac� El nu S-a ru�inat s� 
devin� asemenea vou� �i s� ia chip de om, �i s� mearg� la moarte pentru voi – cum v� pute�i voi 
atunci ru�ina de Numele Lui?! Deschide�i-v�, voi care tremura�i, �i prinde�i funia c�r�mizie la 
fereastra voastr� �i spune�i: „Noi Îi apar�inem, �i m�rturisim aceasta.” 
   L�sa�i s� fie o funie c�r�mizie, aceea pe care o pune�i la fereastra voastr�. M�rturisi�i adev�rata 
credin�� în sângele Lui scump, face�i cunoscut încrederea voastr� în jertfa Lui de isp��ire, c�ci 
sunt unii, care m�rturisesc un fel de credin��, dar nu este credin�a în jertfa suplinitoare a lui 
Hristos. În zilele noastre este ceva demodat, s� crezi în înv���tura veche a jertfei de isp��ire. 
„Cultura” modern� a t�iat-o de pe list�, sau a schimbat-o în a�a fel, c� nu mai exist� nici un fel 
de isp��ire. Sunt mul�i, care se consider� prea cul�i, ca s� se declare de partea Evangheliei 
demodate. Dar noi am atârnat pentru totdeauna funia c�r�mizie la fereastra noastr� �i �inem la 
adev�rul, care a fost dat cândva sfin�ilor. M�rturisim, c� noi credem în jertfa de isp��ire a lui 
Hristos, care ca »Cel Neprih�nit a suferit pentru cei p�c�to�i, ca s� ne aduc� la Dumnezeu.« În 
mijlocul a mii de evanghelii noi, din care niciuna nu merit� s�-i acorzi aten�ie, noi ne �inem 
strâns de Evanghelia din timpurile str�vechi a prorocului Isaia: »Pedeapsa, care ne d� pacea, a 
c�zut peste El, �i prin r�nile Lui suntem t�m�dui�i.« Iubi�i credincio�i, dac� înv���tura despre 
jertfa lui Hristos �i isp��irea Lui suplinitoare este cu adev�rat speran�a voastr�, atunci m�rturisi�i 
aceasta. M�rturisi�i cu curaj �i nu l�sa�i s� existe nici un fel de îndoial� în aceste timpuri rele. 
Ag��a�i funia c�r�mizie la fereastra voastr�, �i chiar dac� nimeni nu o va vedea, fra�ii vo�tri o vor 
observa �i vor fi încuraja�i. Chiar dac� nim�nui nu-i va place, Dumnezeul vostru se va bucura �i 
voi ve�i fi un miros pl�cut pentru El. 
   Fiecare cre�tin trebuie s� fac� cunoscut în multe feluri credin�a lui în sângele scump. Ea trebuie 
s� se vad� în discu�iile noastre zilnice; dac� ne odihnim în sângele lui Hristos, s� nu vorbim un 
sfert de or� f�r� ca persoanele atente s� nu observe c� noi suntem cu adev�rat urma�i ai lui Isus. 
Am auzit despre un om, care în discu�iile lui era a�a de atr�g�tor �i de instructiv, c� se spunea 
despre el, c� nu po�i s� stai cinci minute sub o poart�, ca s� te aperi de ploaie, f�r� s� nu înve�i 
ceva de la el. Orice b�rbat cre�tin trebuie s� fie a�a într-un sens mai înalt, a�a fel ca dup� scurt 
timp în tov�r��ia lui s� po�i s�-�i dai seama c� este un om al lui Dumnezeu. Desigur, b�rbatul 
cre�tin din Biserica lui Hristos trebuie s� aib� un fir ro�u ag��at la u�a lui, ca ceilal�i credincio�i 
din jurul lui s� vad� c� el intervine hot�rât �i energic pentru Domnul Dumnezeul s�u. �i în 
afacerile lui trebuie s� se vad� aceasta. Clien�ii trebuie s� recunoasc� repede c� în magazinele 
voastre este detestat� în�el�toria. Firul ro�u atârn� deasupra u�ii voastre. St�pâna casei trebuie s� 
dovedeasc� în comportarea cu salariatele ei, c� ea are o comportare mai bun� decât celelalte, �i 
tot a�a st�pânul casei în rolul lui de so� �i tat�. Exist� o anumit� grupare de oameni, care este 
recunoscut� ca „oameni ciuda�i”; eu doresc ca noi to�i s� fim oameni ciuda�i în sensul c� sângele 
ne define�te ca persoane care nu ne mai apar�inem nou� în�ine, ci am fost r�scump�ra�i cu un 
pre�. Fac� Domnul, ca a�a s� fie cu noi! 
   Ultimul punct este: aici este o cas� sfin�it� – o cas� cu un fir ro�u la fereastr�. 
   Când într-o dup� mas� am mers pe o strad� l�turalnic�, ca s� vin aici, m-a amuzat când am 
v�zut câte case erau asigurate. Mi-a atras aten�ia mul�imea indicatoarelor societ��ilor de 
asigur�ri. Pe un indicator era pictat soarele, care se uita spre noi cu fa�a lui str�lucitoare, ca �i 
cum ar fi vrut s� spun�: „Aici nu sunt pierderi.” Un glob p�mântesc, o stea, o pas�re Phönix, 
toate acestea erau simboluri ale asigur�rii. În Ierihon era numai o singur� cas� asigurat�, �i 
aceasta avea ca simbol o funie ro�ie la fereastr�. Ce binecuvântare când casele sunt asigurate prin 
harul lui Dumnezeu �i sunt sfin�ite pentru Domnul – atât casele îns��i, cât �i locuitorii lor. Cum 
se poate sfin�ii o cas�? În ziua urm�toare am citit, c� pe timpul lui Cromwell se putea merge 
diminea�a la Cheapside �i la fiecare cas� erau coborâte obloanele �i familiile cântau, „acolo”, a�a 
spune un sfânt vechi, „în zilele acelea, un oblon coborât era firul ro�u la fereastr�”. Trec�torii 
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�tiau c� în casa aceea era ridicat un altar pentru Dumnezeu. M� tem, c� în ora�ele noastre sunt 
multe str�zi, pe care po�i s� mergi la orice or� din zi, f�r� s� g�se�ti un indiciu despre o familie 

care se roag�. Aceast� obi�nuin�� este considerat� de mul�i, care se consider� c� apar�in 
poporului lui Dumnezeu, ca fiind demodat�; ne-am luat r�mas bun de la cre�terea în evlavie, 
atâta timp cât nu o vom practica din nou. 
   Eu cred c� este bine dac� acas� �i la Adunare tragem la acela�i jug. Dac� credin�a este f�cut� o 
chestiune a Adun�rii, �i nu o chestiune pentru acas�, când te la�i pe seama p�storului în loc s� te 
bazezi pe tata, când b�rba�ii nu mai sunt preo�i în casele lor, atunci sunt t�iate arterele temerii de 
de Dumnezeu. Dac� ar trebui s� renun� la toate serviciile divine din timpul s�pt�mânii �i de 
duminic� pân� duminic� s� închid orice loc de adorare din cre�tin�tate, mi-ar fi mai pl�cut decât 
s� pierd rug�ciunea de diminea�� �i de sear� dintr-o cas� sfin�it�. Cât de mult datoreaz� Sco�ia 
rug�ciunilor din familie! Nu trebuie s� v� amintesc de „The Cotter’s Saturday Night”. Este 
str�lucirea acestei ��ri, c� ei ador� pe Dumnezeu în casele lor. „Este un mare formalism în 
aceasta”, va striga cineva. Dar a existat vreodat� ceva bun care s� nu degenereze? Eu am 
participat de multe ori la rug�ciunile cordiale de diminea�� �i de sear� din Nord. M� întreb, câte 
din casele voastre ajung la criteriul al treilea al lui Matthew Henry. El spune: „Cei care se roag�, 
fac bine.” Pân� aici ajunge�i desigur, sper. „Cei care citesc Scriptura �i se roag�, fac mai bine. 
Cei care citesc Scriptura, se roag� �i cânt� fac cel mai bine.” Cred c� este a�a. Acesta este firul 
ro�u triplu �i a� dori ca fiecare cas� s� aga�e afar� acest fir ro�u, cu în�elesul: „Aceast� cas� 
apar�ine Împ�ratului Isus. Diavolul nu are ce c�uta în aceast� cas�, c�ci acolo unde cel tare 
p�ze�te înarmat casa, averea este în siguran��.” 
   Frumuse�ea era, c� to�i cei care s-au aflat în casa lui Rahav au fost salva�i. „Vino în�untru, 
mam� drag�”, a zis ea. Cine dintre noi poate s� suporte gândul, c� mama se va pierde? Ni se rupe 
inima, dac� ne gândim la a�a ceva. Mama mea s-a pierdut! O, nu, s� nu se întâmple a�a ceva! �i 
tat�l vostru s-a pierdut! Ah, ave�i un tat� nemântuit? V� implor, nu acorda�i ochilor vo�tri nici 
cea mai mic� odihn�, pân� când nu a�i f�cut totul, ca s�-i prezenta�i drumul p�cii, �i nu v-a�i 
rugat cu toat� ardoarea la Dumnezeu pentru el, cu suspine �i lacrimi. �i apoi ea a zis: „Veni�i 
în�untru, fra�i �i surori dragi!” M� bucur de Rahav, c�ci î�i iubea casa. Dac� ave�i fra�i �i surori, 
care nu sunt înc� sub protec�ia funiei c�r�mizii, atunci ruga�i-v� la Dumnezeu, ca s�-i pute�i lua 
în�untru, ca toat� casa voastr� s� fie închinat� Celui Preaînalt �i to�i, f�r� nici o excep�ie, s� 
locuiasc� sub binecuvântatul semn ro�u ca sângele, care p�ze�te pe to�i care î�i caut� protec�ia 
sub el. 
   Înainte de a p�r�si acest punct, a� vrea s� mai spun, c� pe lâng� rug�ciunea în familie mai sunt 
�i alte lucruri, care trebuie s� fie în cas�, ca �i funia c�r�mizie. De exemplu, în fiecare cas� 
cre�tin� ar trebui s� fie o funie c�r�mizie, care se arat� în alegerea societ��ii familiare. Un 
cre�tin trebuie s�-�i aleag� cu grij� prietenii �i cuno�tin�ele. El trebuie s� spun�: „Mincino�ii nu 
au ce c�uta în prezen�a mea.” În ceea ce prive�te be�ivii, pe cei care blast�m� �i cei care folosesc 
expresii murdare, ace�tia pot face ce vor, dar ei s� nu vin� în casele noastre; nu îi vom tolera. 
Dac� st�m în fa�a familiei noastre, c�ut�m s� g�sim prieteni pentru copiii no�tri, despre care 
dorim ca ei s� fie tovar��ii lor în ve�nicie. Unii p�rin�i fac cuno�tin�� copiilor lor cu tineri �i 
tinere, pe care îi consider� „persoane deosebit de cumsecade”, cu toate c� sunt lume�ti �i p�c�to�i 
�i care îi conduc la stric�ciune. Nu trebuie s� fie a�a. Ag��a�i funia c�r�mizie deasupra u�ii, �i 
dac� ei nu iubesc aceast� funie ro�ie, discu�iile despre credin�� vor fi prea fierbin�i pentru ei �i 
vor pleca de la sine. Dac� vorbi�i frecvent despre Isus, oamenii u�uratici vor pleca. 
   Casa unui cre�tin trebuie s� aib� ag��at� o funie c�r�mizie deasupra lecturii sale. Deoarece sunt 
mii de c�r�i bune �i interesante, pare o ru�ine, c� cre�tinii irosesc timpul cu c�r�i care nu le aduc 
nici un folos. M�garii pot s� m�nânce m�r�cini, eu nu-i invidiez. Prin aceasta nu vreau s� spun, 
c� oamenii din lume s� nu citeasc� astfel de c�r�i; ele li se potrivesc, deci s� le citeasc�. Eu nu m-
am plâns niciodat� de un ��ran, care a dat porcilor lui de îngr��at o amestec�tur� de tot felul de 
resturi, atâta timp cât el nu mi-a dat la cin� un castron din aceasta. Este în ordine, dac� porcii î�i 
primesc hrana; exist� o mul�ime de romane de dragoste �i o cantitate imens� de literatur�, pe care 
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în zadar încerci s-o re�ii oamenilor p�c�to�i, c�ci ea corespunde naturii lor; dar noi nu trebuie s-o 
lu�m în mân�. 
   Acela�i lucru este valabil pentru toate distrac�iile. Sunt unele, despre care nu putem spune, c� 
sunt rele în ele în�ile, dar conduc la r�u. Ele sunt pe marginea pr�pastiei �i sunt mul�i care trebuie 
s� ajung� numai pân� la ele, �i au �i c�zut în pr�pastie. În afar� de aceasta ele fac pe cre�tin s� fie 
asemenea cu omul din lume, a�a c� nimeni nu va putea s� deosebeasc�, cine este fiecare din cei 
doi. Ag��a�i funia c�r�mizie la fereastr�. Vreau s� m� refer �i la tablourile, care le ag�� în casa 
mea. Dac� poseda�i un tablou r�u, indiferent ce valoare artistic� are, atunci arde�i-l; �i dac� ave�i 
o carte rea, orice valoare ar avea, nu o vinde�i, ca un altul s� o citeasc�, nu, rupe�i-o. 
   Cre�tini, s� ag���m funia c�r�mizie la fereastr� �i fi�i vigilen�i, ca nimeni s� nu aibe pagub� 
spiritual� �i corporal� prin lucrurile care le tolereaz� în casa sa. S-ar putea s� apar sever, dar dac� 
ne-ar vorbi acum Domnul meu din cer, nu îmi va socoti El mie p�cat, dac� nu vorbesc a�a?; El ar 
spune mult mai mult, c� noi trebuie s� fim mult mai exac�i �i mai hot�râ�i cu privire la lucrurile 
rele. 
   Deci, face�i ce vre�i, sunte�i liberi, dar »eu �i casa mea vom sluji Domnului« �i vom ag��a la 
fereastr� funia c�r�mizie. Îmi aduc aminte, cum ca copil am auzit cum bunicul meu se ruga 
pentru tat�l meu �i pentru mine. Îmi aduc aminte �i de întoarcerea la Dumnezeu a tat�lui meu, ca 
r�spuns la rug�ciunile bunicului meu. �i cum a� putea s� uit, cum se lupta în rug�ciune tat�l meu 
înaintea tronului de har. P�zeasc� Dumnezeu, ca mai târziu în casa fiului meu s� nu existe nici un 
altar pentru Dumnezeul meu! Voi renun�a mai degrab� la un cort pentru mine, decât la un altar 
pentru Domnul meu. Oriunde am fi, trebuie s� ag���m funia c�r�mizie la fereastr�. Altfel nu vom 
primi nici o binecuvântare. Desigur, nu vorbesc acelora care nu sunt p�rin�i, sau nu au case. 
Slujitorii nu pot schimba nimic cu privire la ce se petrece în cas�. Subordona�ii, care nu au nici o 
autoritate, nu pot da dispozi�ii, a�a cum vor ei. Vorbesc acelora care se tem de Domnul �i au 
autoritatea de a porunci. Iubi�ilor, închina�i casele voastre lui Dumnezeu, de la acoperi� �i pân� 
în beci. Rândui�i-v� via�a în cas� în a�a fel ca s� pute�i deschide u�a Domnului vostru �i s� 
spune�i: „Intr� �i fii bine venit, Doamne, aici nu este nimic, pe care slujitorul T�u ar vrea s�-l 
ascund� de Tine.” 
   Crede�i în Isus, voi, cei care nu-L cunoa�te�i; �i voi, cei care Îl cunoa�te�i, ac�iona�i potrivit cu 
cuno�tin�a pe care o ave�i – �i Dumnezeu v� va binecuvânta! 


