De ce am scris această carte
PrefaȚă de Frank Viola
În 2013 am dat la tipar prima mea lucrare de narațiune biblică. God’s
Favorite Place on Earth deapănă, prin ochii lui Lazăr, povestea lui Isus
și a frecventelor Sale vizite în sătucul numit Betania.
După God’s Favorite Place on Earth, am avut pe inimă să scriu o
continuare care să spună povestea a cinci femei din Evanghelii și a
remarcabilelor lor întâlniri cu Domnul Isus.
Cum nu mă simțeam în largul meu să scriu din perspectiva unei
femei, am rugat-o pe cea mai înzestrată scriitoare de ficțiune creștină
din zilele noastre – Mary DeMuth – să fie coautoarea unei astfel de
cărți.
Știind cât de prolifică este Mary, am fost foarte onorat când a acceptat
propunerea mea.
În această carte, Mary și cu mine povestim despre cinci femei care
s-au întâlnit cu Isus și despre efectul incredibil pe care El l-a avut asupra
vieții fiecăreia.
Prin dialog, acțiune și atmosferă am umplut golurile din expunerea
Evangheliilor. Aceste detalii adaugă culoare și sevă narațiunilor. Am
extras aceste detalii creative din istoria secolului întâi, astfel încât ele să
corespundă consemnărilor biblice și documentelor Noului Testament.
Ca și în cazul God’s Favorite Place on Earth, nici în cazul de față
nu este vorba despre o lucrare academică. Diferitele posibilități derivate
din datele biblice sunt lăsate, cu bună știință, pe dinafară. Narațiunea
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noastră este în acord cu ceea ce noi considerăm a fi cea mai bună muncă
de cercetare disponibilă în zilele noastre.
În paginile următoare, o veți auzi pe fiecare dintre cele cinci femei
depănându-și povestea în propriile cuvinte. După fiecare narațiune
urmează o secțiune intitulată „Pași spre noi“ care oferă aplicații practice
pentru viața noastră ale principalelor idei din fiecare narațiune. Cartea se
încheie cu un ghid de discuții, care are rolul de a-i ajuta pe credincioșii
din biserică și din grupurile mici să navigheze prin cuprinsul ei.
Așteptarea pe care o avem este ca, pe măsură ce le asculți pe aceste
femei povestind despre întâlnirile lor transformatoare cu Fiul lui
Dumnezeu, lumea ta să fie tot atât de întoarsă pe dos cum a fost a lor,
sub profunda semnificație a interacțiunii cu Isus.
Frank Viola
Mai, 2014
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PrefaȚă de Mary DeMuth
Am fost intrigată atunci când Frank m-a abordat cu o propunere de
parteneriat. Femeile aflate în situații deznădăjduite au un loc aparte în
inima mea. Eu însămi am fost una, iar Isus s-a intersectat cu suferința
mea sufletească cu o stranie, neobișnuită și surprinzătoare iubire. Ca
povestitoare, m-a incitat provocarea de-a le cunoaște mai îndeaproape
pe aceste cinci femei și de-a le da carne, oase, emoții, instincte și
autenticitate.
În procesul scrierii poveștilor lor de viață, am găsit eu însămi o mai
mare eliberare.
Am scris această carte pentru că ne dorim ca Isus să te elibereze. Ne
dorim să te apropii cu deplină încredere de tronul imensului Său har –
tronul unui Împărat divin care a îmbrăcat trup de om, care i-a primit
cu brațele larg deschise pe proscriși și a oferit demnitate celor de la
periferia acestei lumi.
Depănând povestea a cinci femei disperate din Evanghelii, spunem,
de fapt, povestea ta, povestea noastră, povestea lumii întregi – povestea
unui popor care tânjește să fie confirmat, auzit și mandatat, oricare ar fi
circumstanțele.
Dacă ești singur(ă), Îl vei găsi pe Isus în aceste pagini.
Dacă ești frânt(ă), așteaptă-te să afli întregire.
Dacă trăiești la periferia vieții, Isus te primește înapoi cu brațele
deschise.
Dacă ți-ai pierdut speranța, o vei redobândi prin cuvintele și înfăptuirile gloriosului tău Domn.
Dacă ai abandonat creștinismul, vei redescoperi adevărata natură a
lui Hristos – și cu câtă dragoste se oferă El celor neputincioși!
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Ne așteptăm ca toate acestea să ți se întâmple pe măsură ce vei
auzi aceste cinci povești izvorâte din inima unor femei care au avut
o incredibilă întâlnire cu Isus Hristos.1 Am întrețesut în poveștile lor
istoria, cultura și cadrul social al acelor timpuri, pentru ca să-L trăiești
pe Isus așa cum au făcut-o ele.
Îl vei întâlni pe Domnul în moduri surprinzătoare și inedite, prin...
femeia care a fost prinsă în adulter,
femeia care a iubit prea mult,
femeia care și-a dorit apa veșnică,
femeia care sângera fără oprire.
femeia care a stat, cu o îndrăzneală cvasi-obraznică, la picioarele lui
Isus.
Îndrăznește să calci pe urmele acestor femei ale căror vieți au
fost schimbate definitiv de Isus Hristos și fii gata ca și viața ta să fie
schimbată cu totul.
Mary DeMuth
Mai, 2014
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