
Cartea aceasta este scrisã frumos ºi onestitatea de pe paginile ei
invitã onestitatea cititorului – ceea ce, în opinia mea, este unul
dintre cele mai bune lucruri pe care le poate face o carte. Cartea
aceasta te va transforma.

SHAUNA NIEQUIST
autoare, Present Over Perfect

Steve Wiens este un autor unic în experienþa mea de lecturare a
cãrþilor, ºi pot sã spun cã am lecturat o mulþime! Unicitatea
acestei cãrþi constã în faptul cã autorul ne insereazã în nara-
þiunea biblicã într-un mod care face ca relatarea sã parã contem-
poranã cu noi. Copiii sãi (are bãieþi), soþia sa (are o soþie) ºi prie-
tenii sãi (are mulþi) devin adevãrate personaje biblice ºi ne trezim
trãind în propriile curþi experienþe despre care doar am auzit.

EUGENE H. PETERSON
Profesor emerit de teologie spiritualã, Regent College, Vancouver

Dacã eºti în cãutarea unei soluþii simpliste pentru stricãciunea pe
care o vezi în lume (ºi în tine), cartea aceasta nu-þi va fi de folos.
Dar dacã eºti dispus sã laºi cunoscutul pentru necunoscut ºi
dacã îndrãzneºti sã pui întrebãrile ce-þi pot îmbogãþi sufletul pe
care le vei gãsi în cartea lui Steve Wiens, s-ar putea sã te trezeºti
pe drumul spre deplinãtate.

RICHARD ROHR
fondator, Center for Action and Contemplation

Am fost destul de norocos sã pot sta într-o searã în jurul unui foc
în curtea lui Steve ºi sã discut cu el, ºi atunci am avut senzaþia cã
am inspirat aer proaspãt. Vei simþi acelaºi lucru atunci când vei
citi cartea Întreg. Steve are un dar deosebit de a spune povestiri
care te conecteazã cu cel mai profund nivel al propriei tale



povestiri. Este o scriere inspiratã ºi plinã de compasiune care ne
invitã sã pãºim în propria þarã promisã.

STU GARRARD
compozitor ºi autor, Words from the Hill

Mulþi autori care au abordat subiectul zdrobirii ne-au condus pe
douã cãrãri: Una în care durerea este poleitã cu anecdote plãcute
sau cu tot felul de reþete, iar cealaltã în care suntem lãsaþi sã ne
complãcem puþin prea mult în durere, fãrã speranþa rãscum-
pãrãrii. Rareori un autor ne-a arãtat o altã cale. Steve Wiens face
lucrul acesta – croieºte o cãrare nouã în care zdrobirea întâlneºte
frumuseþea, în care smerenia reprezintã un catalizator pentru a
deveni întregi.

MATT BAYS
autor, Finding God in the Ruins

Cartea Întreg a lui Steve Wiens m-a fãcut sã mã opresc ºi sã
reflectez profund. Este un mesaj profetic oportun nu doar pen-
tru societate ºi pentru bisericã, dar ºi pentru fiecare persoanã
care cautã o viaþã care sã fie binecuvântatã la un nivel profund.
Cartea aceasta m-a constrâns sã mã uit la alþii cu delicateþe ºi
compasiune, har ºi potenþial. Însã, mai important, m-a forþat sã
mã uit înãuntrul meu ºi la mine cu acelaºi spirit prietenos. Sunt
aºa de mulþumitor pentru cartea aceasta ºi abia aºtept sã dã-
ruiesc câte un exemplar fiecãruia care se gãseºte pe calea spre a
deveni întreg.

NISH WEISETH
autor, Speak: How Many Story Can Change the World

Steve ne aminteºte cã în lucrurile obiºnuite de zi cu zi suntem
invitaþi sã experimentãm ºi sã participãm la extraordinar. Nu
în sensul de a fi supereroi, ci suntem invitaþi sã pornim în
cãlãtoria de a trãi ceea ce am fost creaþi sã fim. Suntem persoane



rãscumpãrate ºi în viaþa noastrã de zi cu zi suntem invitaþi sã
participãm cu Dumnezeu la vindecarea lumii noastre zdrobite.
Cartea aceasta nu doar cã ne aminteºte cine suntem, dar ne ºi
invitã la vindecarea noastrã colectivã. Haideþi sã o cãutãm împre-
unã!

JON HUCKINS
cofondator ºi director, The Global Immersion Project

Sunt un mare fan al pastorului Steve Wiens ºi al minunatei sale
noi cãrþi, Întreg. În timp ce am citit-o am lãcrimat, uneori destul
de mult, sperând ca cuvintele ei sã vindece foamea din mine. În
schimb, Steve m-a convins cã foamea reprezintã sufletul fiinþei
umane ºi cã întrebãrile reprezintã, precum firimiturile de pâine,
calea spre vindecare. Dacã ºi tu ai nevoie de o perspectivã
proaspãtã a povestirii tale, meritã sã citeºti înþeleapta carte a lui
Wiens.

ERIN LANE
autor, Lessons in Belonging from a Church-Going Commitment Phobe
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CUVÂNT-ÎNAINTE

Aceasta este o carte despre cum poþi deveni din nou
întreg ºi, din acest motiv, cred cã ar trebui sã înceapã cu

o avertizare: Cei mai mulþi dintre noi nu ajungem uºor la
starea de a fi întregi.

Pe la treizeci ºi ceva de ani, m-am trezit într-o crizã pre-
maturã a vârstei mijlocii. N-a fost genul de crizã provocatã
de plictiseala unei cariere ºi nici nu s-a nãscut din acea
întrebare existenþialã secularã a bãrbaþilor albi din clasa de
mijloc: Oare viaþa mea conteazã? A fost o crizã realã, una de
familie. Boala privea ca un ºarpe spre fiul meu cel mai mic ºi
nimeni nu ne putea spune dacã va reuºi sã scape cu viaþã.

Viaþa a fãcut ceea ce face ea de obicei – ne-a adus durere
– ºi pe mãsurã ce durerea creºtea, totul a început sã se
destrame. Erau lucruri pe care – ca urmaº a lui Cristos ºi ca
cercetãtor al Scripturilor – le-aº fi putut face în perioadele de
rãgaz. M-aº fi putut întoarce spre tradiþia credinþei mele. Aº
fi putut cãuta mângâiere în istoria restaurãrii ºi a recuperãrii
lui Dumnezeu. M-aº fi putut regãsi în ceea ce s-a scris despre
restaurare de-a lungul secolelor. Însã nu am ales niciuna
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ÎNTREG

dintre acestea. În schimb, mi-am anesteziat durerea cauzatã
de pierderea controlului golind mai multe sticle de gin.

Acesta este adevãrul gol-goluþ al experienþei mele. Câþi
dintre voi aþi avut o experienþã similarã? Câþi dintre voi
treceþi printr-una chiar acum?

Acum am depãºit situaþia – mã bucur de o realã sobrietate
lãuntricã – ºi iatã ce am descoperit: Chiar în starea de zdro-
bire, avea promisiunea cã vom fi întregiþi. În zilele când am
ajuns sã înþeleg adevãrul acesta, am început sã citesc Scrip-
tura ca un participant. M-am trezit în relatarea despre Iov,
anii în care am fost pierdut fiindu-mi redaþi. M-am trezit în
povestirea despre Petru, ale cãrui momente de trãdare au
fost rãscumpãrate de Cristosul înviat. M-am afundat în
povestirea despre Saul, ucigaºul creºtinilor – poate cel mai
mãreþ proiect de restaurare al lui Cristos – ºi am ajuns sã fiu
restaurat împreunã cu el pe drumul Damascului. M-am
trezit în aceste povestiri ºi, de fiecare datã, ele ºi-au fãcut
lucrarea magicã în mine. În aceste povestioare, L-am des-
coperit pe Cristosul Scripturii, întotdeauna lucrând la
restaurarea ºi rãscumpãrarea ºi recuperarea mea. Oare nu El
a pus din nou împreunã toate bucãþile zdrobite ale vieþii
mele?

Acesta este frumosul mesaj al cãrþii lui Steve. Suntem
participanþi la lucrarea continuã de rãscumpãrare a lui Dum-
nezeu. Suntem parte din în aceastã povestire la fel ca Iov,
Petru, Pavel sau oricare dintre personajele descrise pe pagi-
nile acestea. Suntem Parabolele vii ale lui Cristos, personifi-
carea modernã a promisiunii supreme a lui Dumnezeu: Iatã,
Eu fac toate lucrurile noi. Poate cã s-ar putea spune ºi astfel:
Iatã, Eu întregesc toate lucrurile.

Mi-ar fi plãcut sã-l cunosc pe Steve în zilele întunecate ale
zdrobirii mele. Mi-aº fi dorit sã pot sta la masa sa, sã frâng
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CUVÂNT-ÎNAINTE

pâinea împreunã cu el ºi sã primesc invitaþia de a-L studia pe
Dumnezeul care face aceastã lucrare de întregire. Mi-aº fi
dorit sã nu fiu nevoit sã privesc în urmã la viaþa mea prin
frumuseþea acestei înþelegeri. Tocmai de aceea sunt mulþu-
mitor pentru cã Steve a scris cartea aceasta. Aceasta este slu-
jirea lui pentru cei zdrobiþi – pentru noi – ºi pe paginile
acestea se gãseºte vindecare. Vei descoperi cã Steve scrie
adãpându-se din fântâna adâncã a îndurãrii pastorale, schim-
bând fiecare dojanã de genul: „Sã-þi fie ruºine”, cu: „Da, ºi eu
am trecut pe acolo.” În aceastã îndurare, el ne cheamã sã
ieºim din ruºinea zdrobirii noastre ºi sã intrãm în povestirea
Dumnezeului bun ºi iubitor ºi care-i întregeºte pe cei zdro-
biþi.

Citeºte cu atenþie paginile acestea. Pãtrunde în ele cu ho-
tãrâre. Coboarã în Scripturã, devenind un personaj al Para-
bolelor vii. Descoperã cum se îmbinã pãrþile tale care au fost
zdrobite: simte cum rãnile þi se vindecã. Citeºte, citeºte,
citeºte ºi ascultã glasul lui Dumnezeu care-þi rosteºte urmã-
toarele cuvinte: Iatã, Eu fac toate lucrurile noi, te înnoiesc chiar
ºi pe tine.

Te înnoiesc chiar ºi pe tine.

Seth Hains
autor, Coming Clean: A Story of Faith

13





PREFAÞÃ

Dacã eºti pãrintele unui þânc, ai învãþat sã te uiþi atent în jur
pentru a identifica orice armã de distrugere în masã – practic
orice care nu este în pluº. Fiindcã, dacã nu faci aºa, sunt
100% ºanse ca micuþul tãu sã gãseascã acel pumnal din Maroc
ºi sã tragã în þeapã cel mai apropiat animal, sã se tragã pe el
sau sã-þi tragã piciorul tãu în þeapã.

Într-o zi când eu ºi Maria stãteam liniºtiþi la masa noastrã
din bucãtãrie ºi nu eram atent la þâncii aflaþi în pericol, Isaac,
fiul nostru de 15 luni, s-a îndreptat spre noi. Am observat cã
avea ceva sub limbã, aºa cã mi-am introdus arãtãtorul în
gura sa (ceea ce ar fi un lucru foarte ofensator pentru orice
altã fiinþã umanã, dar ceva cu totul normal în cazul unui
þânc), deoarece… se afla într-un MARE PERICOL!

Aceasta am descoperit când mi-am dat seama cã în gurã
avea o bucatã de sticlã ascuþitã de mãrimea unei monede.

În urmã cu câteva zile observasem acea bucatã de sticlã în
spaþiul dintre frigider ºi zid. Ar fi trebuit s-o iau atunci, dar
n-am fãcut-o. Era acolo pentru cã unul dintre noi (nu-mi
aduc aminte cine anume) spãrsese un vas mare de sticlã,
care se fãcuse mii de cioburi. În sãptãmâna aceea am mãturat
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ÎNTREG

podeaua, am dat cu aspiratorul de mai multe ori ºi am purtat
papuci în bucãtãrie ca sã nu ne intre cioburi în picioare. Însã
nu am vãzut acea bucatã de sticlã ºi ea a ajuns în gura lui
Isaac. I-am scos-o din gurã ºi el n-a pãþit nimic, însã inima
mi-a bãtut puternic doar la gândul cã scãpasem ca prin ure-
chile acului.

Ce bine-ar fi dacã întotdeauna ar fi aºa de uºor!
Când se sparge ceva, bucãþile sparte ajung în cele mai

ascunse crãpãturi ºi fisuri. Apoi ele ajung în corpul nostru,
provocându-ne durere, în special celor mai vulnerabili.
Poate cã acea bucatã de sticlã ascuþitã nu te-a rãnit pe tine.
Însã a rãnit pe cineva.

Seara trecutã am vãzut câteva secvenþe despre un bãiat de
cinci ani din Aleppo, Siria, care a fost scos dintr-o clãdire
aflatã în flãcãri ºi urcat într-o ambulanþã. Casa lor fusese
bombardatã ºi el era acoperit de praf ºi buimãcit. Partea
stângã a feþei îi era însângeratã, dar el n-a scos niciun cuvânt.
N-a plâns. Doar ºi-a atins faþa cu mâna ºi apoi a ºters sângele
de scaunul portocaliu pe care stãtea. 

Cine îi va scoate bucãþile de sticlã din gurã?
Sunt pastor ºi locuiesc într-o suburbie, departe de clãdirile

care sunt bombardate. Însã vãd bucãþi de sticlã peste tot.
Duminica trecutã, la bisericã, a venit un tatã cu lacrimi în
ochi. „E din nou sub tratament”, mi-a spus el cu greutate,
vorbind de fiul sãu cel mai mic ºi de dependenþa care
continua sã-i distrugã viaþa. L-am îmbrãþiºat pe acest tatã cu
inima zdrobitã, m-am rugat cu el ºi l-am îmbrãþiºat în timp
ce plângea.

Nemþii au un cuvânt care descrie durerea nepotolitã pe
care o simþi ca ceva ce este zdrobit sã fie întregit – precum
apa dintr-un vas care este scuturat tot timpul. Sehnsucht este
dorinþa nemângâiatã dupã un lucru care-þi lipseºte foarte
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PREFAÞÃ

mult, dar pe care nu-l poþi numi. Sehnsucht este ceea ce simþi
atunci când zãreºti ceva din acea þarã îndepãrtatã ºi îþi dai
seama cât de departe este de tine. Sehnsucht este valul care te
izbeºte ºi apoi te aruncã la þãrm.

Ce îþi provoacã durere? Ce te þine treaz noaptea? Ce te
supãrã aºa încât abia mai poþi ascunde?

Într-o duminicã, prietenul meu ªtefan ºi-a început predica
astfel: „Daþi-mi voie sã vã spun un secret.” Ne-am aplecat cu
toþii în faþã în scaunele noastre. Predicile nu încep de obicei
aºa. Puteai simþi cum plutea în aer Sehnsucht.

„Vreau sã schimb lumea.”
ªtefan a predicat acea predicã cu opt ani în urmã. De

atunci, a început o organizaþie nonprofit care mentoreazã
copiii din cele mai sãrace zone din Minneapolis. Inima sa
este zdrobitã atunci când vede copiii în sãrãcie, deoarece ºtie
cã sãrãcia duce la lipsã de speranþã, iar lipsa de speranþã
duce la violenþã. Însã o relaþie de mentorare duce la spe-
ranþã. ªi speranþa duce la restaurare. Recent, când a mers
dupã unul dintre copiii mentoraþi de el, un alt bãiat s-a urcat
pe bicicleta lui ºi a strigat: „Ah! De ce nu pot avea ºi eu un
mentor?”

În timp ce maºina lui ªtefan se îndepãrta, el a vãzut cum
chipul acelui bãiat devenea tot mai mic. Însã Sehnsucht îl va
aduce înapoi pe ªtefan.

Ce secret ai vrea sã-l ºopteºti?

s

Existã o idee veche care trebuie dezgropatã, însã este
îngropatã sub rãzboaie ºi farfuriile de la micul dejun ºi cearta
pe care am avut-o ieri cu Mary. Este ascunsã sub convin-
gerile ºi tradiþiile prãfuite care sunt acum roase la margini.
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Ideea este un cuvânt, însã este mult mai mult decât un
cuvânt.

Ideea este shalom.
Shalom este un diamant, ºi dacã îl ridici în sus ºi-l întorci îi

vei vedea multele faþete strãlucind în soarele dimineþii, arun-
când raze strãlucitoare peste tot în jur. Vine dintr-un termen
evreiesc care este tradus de obicei prin „pace”. Ierusalim
înseamnã literalmente „cetatea pãcii”.

Dar sã continuãm sã întoarcem diamantul. Sã ne uitãm
încotro merge lumina. 

Pe lângã „pace”, shalom înseamnã ºi „deplinãtate, caracter
complet, starea de a fi întreg”. Este o verighetã, un cerc
perfect, chiar dacã este zgâriat ºi are urme. Este trecerea
lungã a soarelui pe cer în timp ce pãmântul nostru se învârte
în jurul axei sale, dãruindu-ne razele de soare bogate ºi
apusurile lungi. Este împãcarea la care se ajunge dupã un
conflict de duratã, când se dã dovadã de pocãinþã ºi iertare
autenticã.

Shalom este sentimentul de bunãstare care vine atunci
când starea de zdrobire este înlocuitã cu întregirea.

„În ebraicã, a face pace înseamnã întregire, nu negarea
îngrijorãrilor ºi încetarea dificultãþilor.”1 Shalom este o stare
de a fi care se naºte în munca cooperantã dintre Dumnezeu
ºi noi. La fel ca un diamant, shalom poarte pãrea uneori ca o
sticlã cu margini ascuþite. Cãlãtoria spre deplinãtate poate fi
periculoasã. Este costisitoare. Opusul lui shalom este ter-
menul ebraic ra, care înseamnã „rãu”. Este legat de termenul
ratsats, care înseamnã „a zdrobi ºi a sparge în bucãþi”. Rãul,
în esenþa sa, este tot ceea ce conspirã sã zdrobeascã ºi sã facã
bucãþi ceea ce a fost creat întreg. Ra creeazã distanþã între
douã elemente care ar trebui sã fie conectate.

Ra a alimentat avioanele care au intrat în Turnurile
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PREFAÞÃ

Gemene în 9 septembrie 2001. Ra l-a îndemnat pe Dylann
Roof sã intre în Emanuel African Methodist Episcopal
Church din Clarleston, Carolina de Sud, unde a stat liniºtit
cu membrii ei mai bine de o orã înainte de ucide nouã dintre
ei. Ra a mers în clubul de noapte Pulse în vara anului 2016
împreunã cu Omar Mateen în Orlando, Florida, atunci când
acesta a împuºcat ºi ucis 49 de oameni ºi a rãnit alþi 53.

Ra a influenþat un om pe nume Cain sã-ºi ucidã fratele,
Abel. Ra i-a convins pe fraþii lui Iosif sã-l vândã ca sclav. Ra
i-a chinuit pe fraþii sãi pe tot parcursul cãrþii Geneza.

Ra provoacã rãzboaie, înºelãciune ºi robie. Un alt lucru pe
care îl mai face ra este sã spargã în bucãþi ceea ce a fost creat
întreg.

Cu toþii am înghiþit bucãþi ascuþite de sticlã din acest ra.
Însã mai este ceva înãuntrul nostru, chiar mai adânc ca acest
ra, ºi dacã l-am putea scoate sã vadã lumina zilei, el va
schimba lumea.

Tu ai un secret pe care vrei sã-l spui, o ºoaptã de shalom,
o ºoaptã de restaurare.

Sunt pastor, dar în ciuda acestui fapt, s-ar putea sã þi se
parã exagerat dacã-þi voi spune cã eu cred cã Scriptura te
poate ajuta sã-þi spui secretele.

Scriptura vorbeºte atât despre durere, cât ºi despre pro-
misiune; ele sunt seminþele din care creºte restaurarea. Sunt
prezente amândouã atunci când se pun întrebãri grele,
genul de întrebãri care sunt suficient de puternice ca sã þinã
greutatea secretelor tale.

În timp ce citeºti cartea aceasta, vei observa cã sunt cel
puþin la fel de interesat de întrebãrile pe care le ridicã Biblia,
cât ºi de rãspunsurile pe care le gãsim în ea. Din acest motiv,
petrec mult timp întrebându-mã cum se raporteazã aceastã
povestire la acea poveste. Cred cã Scriptura ne spune o
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povestire cuprinzãtoare care duce la întregire, însã Scriptura
include ºi povestiri despre o zdrobire sfâºietoare. Ne prelun-
gim durerea atunci când încercãm sã ne rezolvãm zdrobirea
fãrã a face cãlãtoria spre restaurare, care include dureri de
cap suplimentare, precum ºi întrebãri ºi perioade lungi de
aºteptare. Subliniez lucrul acesta, deoarece vei observa cã-mi
folosesc imaginaþia atunci când scriu despre întâmplãrile
unor personaje familiare precum Iosif, Moise, ºi chiar Isus,
întrebându-mã ce s-ar fi putut întâmplat în spaþiile albe din
jurul cuvintelor negre de pe paginã. Sper cã vei înþelege reve-
renþa mea pentru murmurul Scripturilor din aceste povestiri.

Biblia în sine ºopteºte ceva, dacã avem rãbdare s-o ascul-
tãm. ªi suntem – cu toþii – prinºi în ea, fie cã ºtim, fie cã nu
ºtim. Povestirile sunt uneori transformatoare, alteori repre-
sive ºi tribale. ªi totuºi râul Scripturii curge spre a restaura
tot ceea ce a fost distrus.

Descoperirea secretelor îngropate în Scripturi te va ajuta
sã-þi spui secretele.

Chiar mai mult decât rãspunsuri, cred cã Biblia conþine
unele dintre cele mai bune întrebãri din toatã literatura. Sunt
pastor de peste 20 de ani ºi am savurat aceste întrebãri,
permiþându-le sã se marineze ºi sã devinã ceva ce sper cã te
va desfãta.

Îmi place ceea ce are de spus Krista Tippett despre între-
bãri:

Dacã nu am învãþat nimic altceva, am învãþat urmã-
torul lucru: o întrebare este un lucru puternic, o uti-
lizare plinã de forþã a cuvintelor. Întrebãrile determinã
rãspunsuri în asemãnarea lor. Rãspunsurile fie oglin-
desc întrebãrile pe care le ridicã, fie nu reuºesc sã se
ridice la înãlþimea lor. Aºadar, deºi o întrebare simplã
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