
Dă-mi viața de simplitate  

De: Jim Hohnberger 
 
CEA MAI MARE AMENINȚARE 
Cea mai mare amenințare pentru creștinii de astăzi nu este un păcat grav. Diavolul este destul de capabil să 
conducă sufletul spre pierzare printr-o viață de frământări compulsive. Satana a convocat o reuniune 
mondială. În discursul său de deschidere adresat îngerilor săi răi, el a spus: „Nu putem evita ca și creștinii să 
meargă la biserică. Nu îi putem împiedica să citească Biblia lor și să cunoască adevărul. Nu putem nici măcar 
să-i îndepărtăm de la valorile conservatoare. Dar putem face altceva mult mai puternic! 
„Îi putem împiedica să dezvolte o experiență intimă și permanentă cu Hristos. Dacă vor obține această 
legătură cu Hristos, nu vom avea putere asupra lor. Așa că lăsați-i să meargă la biserică, să aibă doctrinele lor, 
stilul lor de viață conservator, dar să le furăm timpul; în felul acesta nu vor primi acea experiență cu Isus 
Hristos. Asta este ceea ce eu Vreau să faceți. Distrageți-le atenția, astfel încât să nu obțină conexiunea sigură 
cu Mântuitorul lor ... "  
"Cum ar trebui să facem asta?" și-a întrerupt aliații. 
 
„Păstrați-i ocupați cu lucruri care nu sunt esențiale pentru viață și inventați nenumărate proiecte pentru a le 
ține mintea ocupată”, a răspuns el. „Puneți-i să cheltuiască, să împrumute și să se îndatoreze din ce în ce mai 
mult. Convingeți soțiile să plece de acasă pentru a munci la serviciu și pe soții lor să lucreze șase sau șapte zile 
pe săptămână, 10-12 ore pe zi, pentru a-și menține stilul de viață. Reduceți timpul pe care l-ar petrece cu 
copiii lor. De îndată ce familia este separată, curând casele lor nu vor mai oferi nici o scăpare față de presiunile 
de la serviciu. 
„ Supraîncărcați-le mintea, astfel încât să nu-L poată auzi pe Isus vorbindu-le. Puneți-i să asculte radio și 
reproductorul de CDs. în timp ce conduc, ținând aprins în mod constant televizorul, video-ul și CD-ul în casele 
lor. Și asigurați-vă că, cântecele sunt reproduse constant în toate magazinele și restaurantele din lume. 
 
"Umpleți mesele sufrageriilor lor cu cafea și cu reviste și ziare. Umpleți-le mintea cu noutăți 24 de ore pe zi. 
Invadați cu panouri publicitare momentele în care conduc. Umpleți-le căsuțele poștale cu gunoi: loterii, 
cataloage și tot felul de mesaje publicitare și promovări de oferte, produse „gratuite”, servicii  și speranțe 
false. 
 
„Chiar și în zilele lor libere, să fie exagerați. Faceți-i să se întoarcă din odihna săptămânală epuizați, neliniștiți și 
nepregătiți pentru săptămâna următoare. Nu-i lăsați să iasă în mijlocul naturii. În caz contrar, trimiteți-i în 
parcuri de distracții, evenimente sportive, concerte și cinematografe. Și când se întâlnesc pentru adunări 
spirituale, să fie implicate bârfe și conversații superficiale, astfel încăt să plece cu conștiința grea și emoții 
nesigure. 
 
Permiteți-le să se implice în câștigarea de suflete. Dar să se adune atât de multe cauze bune în viața lor, încât 
să nu aibă timp să caute putere la Hristos. În curând vor lucra cu propriile forțe, sacrificând sănătatea și 
unitatea familiei pentru o cauză bună ". A fost o reuniune de succes. Și îngerii răi au plecat dornici să-și 
îndeplinească sarcinile, făcându-i pe toți creștinii extrem de ocupați, alergând dintr-un loc în altul. 
 
 
ARE SATANA SUCCES ÎN PLANUL SĂU? 
Analizează tu însuți! Adevărul este că pur și simplu nu trăim o viață simplă. Viața noastră este prea aglomerată. 
Întregul sistem este extrem de stimulant. Așa era și viața mea în urmă cu doisprezece ani. Dumnezeu ne-a 
impresionat pe mine și pe soția mea de a ne simplifica stilul de viață pentru a ne salva familia de la moartea 
spirituală. Acest lucru ne-a determinat să facem schimbări drastice. 
 
Am vândut casa noastră de 1.000 de metri pătrați, cele cinci mașini și am scăpat de datorii. Noi și cei doi copii 
ai noștri ne-am mutat într-o casă de bușteni de aproximativ 100 de metri pătrați situată în munți și am învățat 
să ne simplificăm viața. 



Ne încălzim cu lemne, gătim pe o sobă cu lemne și cultivăm și stocăm cea mai mare parte a mâncării noastre. 
Am început să lucrez ca agent imobiliar doar atât de mult timp cât a oferi necesarul pentru familia mea și mi-
am făcut timp pentru prelegeri și consiliere. În prezent, deși nu mai sunt agent imobiliar, trebuie să evaluez 
constant cererile de evanghelizare în raport cu nevoile creșterii noastre spirituale. 
 
Domnul nu obligă niciodată la mișcări pripite și complicate 
 
A FI OCUPAT NU ESTE CEL MAI BUN LUCRU 
Recent am auzit următoarea conversație la poștă: 
- Irene nu te-am mai văzut de ani de zile. 
Ce mai faci? 
- Ah, ocupată, ocupată, ocupată ... 
Ai auzit așa ceva? Aproape că se pare că nu suntem oameni importanți dacă nu suntem ocupați. 
Doamna a răspuns: 
- Asta este bine! 
 
Nu, nu este bine! Mi-aș dori să fi predicat o predică la acel oficiu poștal. Prieteni, suntem atât de stresați, 
presionați, grăbiți. Alergăm prea repede. Vreau să împărtășesc o scrisoare primită recent de la soția unui 
pastor. 
 
„... Am ajuns la concluzia că trebuie să încetinesc ritmul, să respect un program zilnic și să dedic mai mult timp 
pentru rugăciune și pentru studiul cuvântului lui Dumnezeu ... Recunosc că soțul meu nu mă va aproba în 
această decizie. Totuși, trebuie chiar și așa să îmi asum singură acest angajament. Înțeleg conceptul de bine, 
foarte bine și cel mai bine și îmi doresc sincer să aleg pe cel mai bun. 
 
"... În acest moment mă simt întemnițată. Programul meu este atât de ocupat ca și profesoară de cursuri de 
gătit, lider și instructoare la Școala de Sabat, lider al Ministerului Personal pentru practic două biserici, 
coordonatoare de colectare de donații pentru două biserici, lider al sănătății și cumpătării, asistentă pentru 
servicii comunitare (ADRA), lider și instructoare la școala creștină de vacanță pentru două biserici, redactor la 
buletine și uneori buletine bisericești, precum și la întâlnirile asociaței la care particip împreună cu soțul meu 
în fiecare lună. De asemenea, particip la seminariile pentru lideri al departamentului misiunii personale și la 
alte șase întâlniri ministeriale pe an împreună cu soțul meu, plus comisioane bisericești, deoarece am toate 
aceste funcții în bisericile viitoare. 
„În timp ce îți scriu aceste rânduri, mi se pare o nebunie, având în vedere lucrarea de sfințire care este nevoie 
să o fac în viața mea ... La ce să renunț? De unde ar trebui să încep? Viața mea este o goană constantă. Sarcini 
nesfârșite și oameni nemulțumiți! " 
 
NU A FOST DUMNEZEU! 
Un creștin foarte înțelept a scris: „... Domnul nu ne obligă niciodată să facem mișcări pripite și complicate. 
Sunt mulți care își adaugă obligații pe care milostivul Tată Ceresc nu le-a impus. Îndatoriri pe care El nu le-a 
destinat a fi executate de către aceștia, persecutându-se unul pe altul, în mod dezordonat. Dumnezeu vrea 
să recunoaștem că nu glorificăm numele Lui atunci când asumăm atât de multe responsabilități, încât 
devenim supraîncărcați și obosiți de inimă și de cap, ne enervăm, ne irităm și ne certăm. Trebuie doar să ne 
asumăm responsabilitățile pe care Domnul ni le dă, având încredere în El și păstrând inimile noastre curate, 
tandre și pline de compasiune. 
 
Cine a pus aceste sarcini asupra soției pastorului? Ea vroia pur și simplu să îndeplinească așteptările tuturor. 
Dumnezeu nu i le-a pus. Ascultă ce promite Dumnezeu poporului Său. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, 
Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” 
Isaia 30:15. Trebuie să ne convertim și să ne găsim pacea, să găsim acea legătură cu Dumnezeu. 
 
Când vom experimenta acea liniște și încredere, vom ști că Dumnezeu este cu noi în orice moment și în fiecare 
secundă a zilei. Dacă vrem să găsim acea legătură vie și vitală cu Isus Hristos, trebuie să ne calmăm viața. 



Trebuie să o simplificăm. Cu toate acestea, textul se încheie cu un comentariu trist: „Dar n-aţi voit!.” Acest 
lucru nu trebuie spus despre tine. Poți alege odihna lui Dumnezeu. 
 
MAI PUȚIN INSEAMNĂ MAI MULT 
Tocmai terminasem o prelegere într-o serie de întâlniri, când o doamnă mi-a dat o notă care spunea „Sună-ți 
sora imediat!” 
„De ce m-ar căuta Louise într-un alt stat și mi-ar da un mesaj ca acesta?” Mă întrebam. În cinci minute o sunam 
pe sora mea. Soțul ei a răspuns la telefon. 
- Lăudaț fie Dumnezeu că ai sunat! Sora ta vrea să vorbească cu tine! 
- Ce se întâmplă, Joe? 
- Nu pot să-ți spun, Jim. O voi lăsa pe Louise să-ți spună. 
Louise plângea. 
- Jim, sunt foarte recunoscătoare că ai sunat. Tocmai m-am întors de la cabinetul medicului. Mi-a spus să-mi 
scriu ultima dorință și testamentul. A spus că, cazul meu este pierdut. Pot să vin la tine acasă și să stau cu 
voi pentru o luna? Am nevoie de ajutor. 
- Da, haide. 
- Esti sigur? Nu vrei să te rogi pentru asta? Tu te rogi pentru toate, Jim. 
- Louise, m-am rugat pentru asta timp de zece ani. Nu trebuie să mă îngenunchez acum. Ți-am urmărit viața. 
Am văzut ce s-a întâmplat. Acesta este deja un răspuns la rugăciunea mea. Te voi lua de la gară. Haide. 
 
Când Louise a sosit, avea ulcere hemoragice, celule precanceroase, anemie și era pe punctul de a avea o criză 
nervoasă. Avea 46 de ani și mâinile îi tremurau constant. Avea o privire distantă. Am dus-o la 
mica noastră casă de munte. 
 
CE S-A ÎNTÂMPLAT CU SORA MEA? 
Am crescut în aceeași casă, în aceeași familie. A fost păcălită de visul american - nu trebuie să spun vis, ci mit. 
Sora mea lucra 14 ore pe zi, șase până la șapte zile pe săptămână, lăsându-și copiii în urmă, încercând să-și 
găsească casa de vis și mobilând această casă cu mobilierul viselor ei. Această nevoie a început să o 
controleze. O distrugea. A fost nevoie de un doctor ca să o trezească. 
 
Visul american modern este un mit. Dar acest mit nu există doar în Statele Unite. Există în Australia, Noua 
Zeelandă, Marea Britanie, Europa, Japonia, Brazilia și peste tot în lume. Oamenii sunt înșelați și asta 
le distruge viața! Toată familia noastră a început să o ajute și ea s-a alăturat în rutina noastră zilnică. Participa 
cu noi la închinarea de dimineață și de seară. Cânta cu noi. A mers la plimbare cu noi, mânca dieta noastră, s-a 
jucat bețișoare și domino cu copiii seara și a însoțit familia noastră în momentele de lectură. 
 
Soția mea, care este asistentă medicală, a ajutat-o în domeniul sănătății și anemia i s-a îmbunătățit. De îndată 
ce ea s-a liniștit, dorința de a-L căuta pe Dumnezeu a renăscut în inima ei. La sfârșitul celor treizeci de zile, ea 
mi-a spus: 
- Știi, Jim, îmi pot rezuma șederea cu familia ta în câteva cuvinte: mai puțin înseamnă mai mult. 
Aceste câteva cuvinte rezumă o predică pe care nu am putut să o predic într-o oră. Știi, aveam o casă mai mică 
(mult mai mică!) decât a ei. Aveam mai puțină mobilă, mai puține haine, mai puține lucruri în garajul nostru, 
mai puțin în tot ceea ce lumea are de oferit; Dar aveam mai mult decât ar putea da lumea vreodată. Aveam 
dragoste în casa noastră. Aveam înțelegere. Aveam timp unul pentru celălalt. De aceea a spus: mai puțin 
înseamnă mai mult. Mi-aș dori să pot face acest comentariu despre fiecare casă. 
 
Mesajul este simplitate, simplitate, simplitate. 
 
 
 
 
 
 
 



EXCESUL NE OMOARĂ 
Când mi-am vizitat părinții recent, am făcut o lungă plimbare prin cartierul copilăriei mele. În timp ce mă 
plimbam, Dumnezeu a început să-mi vorbească: „Jim, vreau să-ți arăt progresul pe care îl face Satana în 
această lume.” Și uitându-mă la acele case simple, care aveau aproximativ 100-150 de metri pătrați, ce fel de 
garaje aveau toate? Garaj doar pentru o mașină. Nu aveau extras. Asta era în 1950. 
  
Așadar, părinții mei au vândut acea casă în anii 1960 și s-au mutat într-o zona nouă a orașului. Pe când 
obișnuiam să mă plimb prin zona respectivă, am observat că, casele crescuseră până la 350-400 metri pătrați. 
Case grozave. Ce dimensiune de garaj aveau? Garaje pentru două mașini. 
Atunci Domnul mi-a spus: 
- Jim, vreau să te duc puțin mai departe. Așa că m-am dus la o nouă zonă residențială în acea comunitate și ce 
mărime de case crezi că am găsit acolo? Locuinte de 1.000-1.600 de metri pătrați. Case excelente. Și ce 
mărime de garaj aveau? Garaje pentru trei și patru mașini. 
Și Domnul mi-a spus să merg mai departe. „Du-te unde au locuit bunicii tăi”. Când am mers pe jos în acea zonă 
am rămas uimit. Toate acele case vechi aveau verande mari acoperite. Era posibil să se organizeze întâlniri în 
aceste terase. De ce toate aceste case vechi aveau terase? Pentru că nu aveau televiziune. Când tatăl venea 
acasă seara, toată familia ieșea pe terasă să vorbească. Copiii se jucat și bunica tricota. Și familia doar stătea 
împreună și vorbea. 
 
Acesta da este o predică, și încă cum, nu? Dacă ai putea locui în acea nouă urbanizație, cu case de 1.000 de 
metri pătrați, cu trei sau patru mașini în garaj, și ai putea auzi familia interacționând, ce ai vedea? 
 
O familie unită și fericită? Ai văzut vreo diferență între casa respectivă și casa bunicilor? Există mai multă 
fericire în societatea actuală? Există mai multă pace? Crezi că trăiesc simplu? 
 
UNDE NE DUC EXCESELE? 
Este excesul nostru de mărimea caselor noastre? Nu. Când predăm seminarii, de obicei suntem cazați în casa 
familiilor locale. Una dintre gazdele noastre avea 50 de perechi de pantofi - sub pat, în dulap și peste tot în 
casă. În altă parte, am crezut că gazdele noastre dețin o afacere. Aveau patru mașini. O mașină pentru asta, o 
altă mașină pentru asta. Așteptați un pic. De ce patru mașini? Trebuiau să plătească pentru ele, să le întrețină 
și să le spele o dată pe săptămână. Asta necesită mult timp și bani. Nu îi denigrez pe acești oameni, ci 
sistemul. Înainte să ne mutăm și noi aveam cinci mașini. 
 
O altă casă pe care am vizitat-o avea aproximativ 1.500 de metri pătrați, o bucătărie imensă, cu șase seturi 
diferite de veselă, dintre care unul pur și simplu „se asorta cu cortina.” Biata femeie a cumpărat veselă pentru 
a se potrivi cu perdeaua! Am avut ocazia să-i vedem garderoba. Am numărat 30 de rochii, 35 de fuste, 39 de 
bluze și nici nu voi spune câți pantofi. Odată am numărat 25 de perechi de pantofi Nike - în dulapul unui tânăr. 
Ne-am pierdut mințile, prieteni? Trebuie să ne simplificăm viața? Gândește-te la garderoba ta. 
 
 
Ce fel de familii crezi că erau ei? Erau din familii care-l așteptat pe Isus să se întoarcă, pentru a-i transfera la 
adevărata și definitiva lor casă ! Când ne-am mutat din casa noastră de 1.000 de metri pătrați, ne-am vândut 
bunurile inutile. Unii dintre voi a-ți fi bogați dacă ați face acest lucru. Aveam 10.000 de dolari! Asta a fost acum 
12 ani. Vorbind de excese! Avem cu adevărat nevoie să ne simplificăm viața. 
 
Satana a pus întreaga lume într-un tren care merge la vale din ce în ce mai rapid către pierzanie. Și nu va opri 
trenul pentru ca nimeni să nu coboare, pentru că știe că atunci când vor avea timp să se gândească și să 
reflecteze, acesta va fi prilejul de a se apropia de Dumnezeu. Îl laud pe Dumnezeu pentru că ne-a scos din 
tren acum 12 ani. 
„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în 
seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Isaia 30:15. 
 
 
 



PĂSTRAȚI SIMPLITATEA 
„Ei bine Jim” - aproape că aud pe cineva spunând „o viață simplă este dificilă și monotonă!” 
În spatele casei noastre putem vedea elani și cerbi. Putem mângâia căprioarele. 
Într-o zi îmi întindeam hainele pe sârmă când un cerb mare și-a pus botul în buzunarul meu din spate. Simțim 
un pic acum din ceea ce vom gusta în cer. Nu este mai bine decât Disneyland? Și atunci când 
te apropii de natură, te apropii de fapt de Dumnezeu! 
 
Băieții mei nu se plictisesc niciodată. Tot ce trebuie să facem este să spunem da. Da, puteți merge la camping, 
să faceți canotaj, schi. Da, puteți urca pe munte, puteți face rappel și urmând traseul elanului. Da, puteți 
explora pădurea de mai jos. Da, da, da. Și da, mergem cu tine. Copiilor din alte medii li se spune nu, nu, nu. 
Așa se provoacă rebeliunea. 
 
Prin urmare, simplitatea este o disciplină strictă. Dar aceasta nu este o nouă formă de legalism. Facem asta 
cu Hristos. Și facem acest lucru, astfel încât să-L putem găsi pe Hristos și să-l aducem în căsătoria noastră și în 
familia noastră. Aceasta nu este doar o nouă reformă despre care continuăm să credem că vom fi mântuiți 
pentru că trăim simplu în această lume. Hristos a trăit o viață simplă, prieteni. El este modelul, nu? El este 
exemplul nostru etern. Simplitatea totală a vieții lui Hristos se găsește în versetul: Luca 2:52: “Şi Isus creştea în 
înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” În aceasta vom 
rezuma cei treizeci de ani din viața lui Hristos. 
 
 
Tăcerea Scripturilor despre copilăria sa dă o lecție importantă. Cu cât viața este mai pașnică și mai simplă, cu 
atât este mai liberă de excitare artificială și cu cât este mai armonioasă cu Natura, cu atât va fi mai favorabilă 
forței fizice, mentale și spirituale. Din nou, mai puțin înseamnă mai mult. Cei treizeci de ani liniștiți și simpli    
l-au pregătit pe Hristos pentru cei trei ani și jumătate ocupați. Ce îți spune ție, Duhul Sfânt? Coboară din tren 
și urmează exemplul lui Hristos. El promite: „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în 

adăposturi liniştite.” Isaia 32:18. 
 
 
Notă: Acest text a fost adaptat dintr-o mică parte a unuia dintre capitolele cărții „Scăpare la Dumnezeu”, „best 
seller-ul mondial” de Jim Hohnberger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


