
Experienþele în care credinþa unora a fost deconstruitã re-
prezintã noua normalitate. Cu toþii cunoaºtem oameni care
odatã pãreau sã fie creºtini puternici, dar s-au îndepãrtat de
credinþã. Relatarea Alisei despre propria ei credinþã re-
construitã este o gurã de aer proaspãt. Ea îºi împãrtãºeºte
îndoielile, luptele ºi drumul parcurs pentru a redescoperi
Stânca puternicã pe care stã. Aceastã carte excelentã este
plinã de speranþã ºi motive temeinice pentru credinþa în
Isus ºi în Cuvântul lui Dumnezeu.

RANDY ALCORN, autor al cãrþilor Raiul, If God Is Good ºi Giving Is
the Good Life

Este posibil sã-þi reconstruieºti credinþa dupã deconstruc-
þie? Folosindu-se de propria ei perioadã de îndoialã spiri-
tualã, Alisa Childers analizeazã temeinicia creºtinismului –
precum ºi ineficienþa creºtinismului progresist – cu precizie,
perspicacitate ºi integritate intelectualã. O altã Evanghelie?
este o carte necesarã ºi binevenitã care ne aratã modul în
care creºtinismul istoric poate rezista îndoielilor, îngrijo-
rãrilor ºi întrebãrilor noastre.

MELISSA KRUGER, directoare a lucrãrii cu femeile din cadrul
organizaþiei The Gospel Coalition ºi autoare a cãrþii Growing Together:
Taking Mentoring beyond Small Talk and Prayer Requests

O altã Evanghelie? este o carte oportunã, care trebuie cititã.
Prin lentilele experienþei personale, Alisa Childers comparã
ºi contrasteazã Evanghelia creºtinã istoricã cu „Evanghelia”
progresistã. Nimic nu este mai important decât a înþelege
corect Vestea Bunã a lui Cristos ºi a rãspunde provocãrilor
care i se aduc, de aceea îi sunt recunoscãtor pentru curajul
ºi claritatea ei.

SEAN McDOWELL, profesor asociat la Universitatea Biola ºi autor
sau coautor a peste 18 cãrþi, printre care So the Next Generation Will Know



O altã Evanghelie? este una dintre cele mai importante cãrþi
ale vremii noastre. Ea ne aratã cum creºtinismul progresist
redefineºte natura lui Dumnezeu, misiunea lui Isus ºi
mesajul Evangheliei – în timp ce submineazã autoritatea
Scripturii. În paginile acestea Alisa Childers demascã
aceastã miºcare periculoasã ºi ne îndreaptã spre o credinþã
biblicã.

MARK MITTELBERG, autor al cãrþilor Întrebãri de care se tem
creºtinii (însoþite de rãspunsuri) ºi Credinþã sigurã [Cartea a fost publicatã
de Editura Imago Dei în anul 2020 - nota trad.]

Dacã cineva îºi împãrtãºeºte experienþa renunþãrii la
creºtinism sau abordeazã în mod revizionist învãþãturile
creºtine istorice, va fi sãrbãtorit ca autentic ºi va fi în centrul
atenþiei în social media. Dar ce putem spune despre oa-
menii care se uitã la aceleaºi dovezi ºi decid sã-ºi aprofun-
deze credinþa creºtinã? Ceea ce îmi place la aceastã carte
centratã pe adevãr este cã Alisa îºi împãrtãºeºte drumul spre
o credinþã mai puternicã. Cititorii vor rezona cu lupta ei
onestã cu unele întrebãri dificile ºi în acelaºi timp vor creºte
în încrederea lor, deoarece rãspunsurile pe care le oferã
Alisa sunt înrãdãcinate în realitate ºi Scripturã. Contrar a
ceea ce s-ar putea sã auziþi, nu este nevoie sã revizuiþi sau sã
respingeþi Evanghelia, ispãºirea lui Isus sau Biblia pentru a
gãsi adevãrata bucurie, pace ºi dragoste. Sper ca fiecare creº-
tin sã citeascã O altã Evanghelie? aºa încât sã nu poatã fi pã-
cãlit de falsele promisiuni ale creºtinismului progresist.

JONATHAN MORROW, director cu ucenicia în cadrul organi-
zaþiei Impact 360 Institute ºi autor al cãrþii Questioning the Bible: 
11 Major Challenges to the Bible’s Authority



Alisa Childers a fost acolo unde s-ar putea sã fii tu acum. Ea
a fost acel creºtin care era pe punctul de a renunþa la
credinþã pânã când a gãsit adevãrul – explicat clar ºi apãrat
temeinic cu fapte. În O altã Evanghelie? vei gãsi pe cineva
care nu numai cã þi-a împãrtãºit îndoielile ºi s-a confruntat
cu provocãrile tale, dar care a gãsit rãspunsuri solide la
propriile ei întrebãri ºi preocupãri legitime. Cu abilitate ºi
farmec, dar într-un mod cu totul transparent ºi autentic,
Childers ne oferã înþelepciunea ºi înþelegerea unei persoane
care a trecut prin luptã ºi nu numai cã a supravieþuit, dar a
învins. 

Dacã te-ai întrebat vreodatã în adâncul fiinþei tale: Este
creºtinismul adevãrat?, dacã ai agonizat vreodatã: Doamne,
exiºti?, atunci cartea O altã Evanghelie? va fi colacul tãu de
salvare – ºi rãspunsul lui Dumnezeu la rugãciunea ta.

GREGORY KOUKL, preºedinte al organizaþiei Stand to Reason ºi
autor al cãrþilor Tactic ºi The Story of Reality

Îmi place cartea aceasta! Alisa Childers te poartã într-o cãlã-
torie captivantã de la credinþa ei creºtinã conservatoare
asupra cãreia nu a reflectat la prãpastia unei alte evanghelii
ºi apoi înapoi la adevãratul Isus. Pe parcurs, ea deconstru-
ieºte creºtinismul progresist cu inteligenþã, perspicacitate ºi
dovezi uºor de reþinut. O altã Evanghelie? te va vaccina îm-
potriva unei ispite mult mai seducãtoare decât ateismul. ªi,
de asemenea, va fi o lecturã plãcutã!

FRANK TUREK, fondator ºi preºedinte al CrossExamined.org ºi
coautor al cãrþii Nu am destulã credinþã ca sã fiu ateu
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Pentru pãrinþii mei, 

Chuck ºi Karen Girard. 

Vã mulþumesc cã mi-aþi transmis 

adevãrata Evanghelie.
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Nota autoarei

Aceastã carte conþine amintirile mele despre conversaþiile
avute în cadrul unui curs la care am participat cu peste zece
ani în urmã. Acele sesiuni mi-au provocat convingerile, 
mi-au zguduit credinþa ºi m-au zdruncinat profund. Recu-
nosc cã s-ar putea ca alþi participanþi sã-ºi aminteascã în
mod diferit unele detalii, însã pentru cã discuþiile noastre au
cãlãuzit ancheta pe care am început-o dupã acele patru luni
de studiu, am considerat cã este important sã refac o parte
din dialog în mãsura în care mi l-am putut aminti. El asigurã
contextul cercetãrilor mele ºi al concluziilor la care am ajuns
în ceea ce priveºte creºtinismul istoric ºi progresist. Pentru a
susþine fluxul narativ, în unele locuri am concentrat cro-
nologia.
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Cuvânt-înainte

Un prieten m-a dus pe mine ºi pe alþi câþiva într-o cãlãtorie
cu barca la frumoasele Insule Virgine Britanice. În calitate
de marinar novice, am fost fascinat de procesul serios de
ancorare a bãrcii pe timp de noapte. 

Navigam într-un golf liniºtit ºi aruncam ancora. Pentru a
ne asigura cã ancora s-a agãþat bine, cineva se scufunda în
apã ºi o verifica. Dacã ancora nu era bine fixatã, ea putea
ceda în timpul nopþii când dormeam cu toþii. La început,
lucrul acesta nu ar fi fost o problemã – barca rãmânea
practic acolo unde fusese lãsatã. Însã pe parcursul nopþii
lungi, curentul blând ºi valurile imperceptibile ar fi putut
provoca treptat miºcarea bãrcii, riscând s-o zdrobeascã de
stâncile din apropiere sau s-o împotmoleascã pe plaja nisi-
poasã. 

Aceastã imagine îmi aminteºte de scopul urgent al aces-
tei cãrþi. În creºtinism, ancora este doctrina biblicã sãnã-
toasã. Ce se întâmplã dacã ea nu este bine fixatã sau funia
sa este tãiatã intenþionat? Ei bine, filosoful Mark Mittelberg
spune cã la început nu se întâmplã mare lucru. O vreme
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credinþa nu este dusã de val prea departe. Tradiþia ºi obi-
ceiurile o menþin în aceeaºi vecinãtate spiritualã, cel puþin
pentru o vreme. Însã adevãratul pericol este ceea ce se
întâmplã inevitabil în timp: Curentul culturii va face ca
creºtinismul sã se prãbuºeascã de stâncile ereziei ºi sã se
scufunde în irelevanþã.

Aceasta este alarma pe care o sunã Alisa Childers în
aceastã nouã carte plinã de forþã ºi convingãtoare. Într-un
stil care este în acelaºi timp fermecãtor ºi persuasiv, ea
demascã falsa evanghelie pe care o susþin atât de mulþi
lideri creºtini „progresiºti”. Credinþele lor aberante duc în
derivã credinþa prea multor oameni – deºi s-ar putea ca
aceºti oameni sã nu-ºi dea seama încã de lucrul acesta. Ca
urmare, creºtinismul se îndreaptã spre dezastru – o ten-
dinþã care poate fi anulatã doar revenind la învãþãtura bi-
blicã sãnãtoasã care ne-a ancorat din punct de vedere istoric
credinþa.

Alisa a realizat ceva profund în aceste pagini. Ea reuºeºte
sã-ºi pãstreze scrisul abil ºi personal, însã îºi justificã me-
ticulos ideile cu fapte ºi dovezi. Face concesii acolo unde
este cazul, dar confruntã fãrã teamã denaturãrile ºi falsurile
evidente care alimenteazã atât de mult din teologia pro-
gresistã. Cu claritate, pasiune ºi farmec inexorabil, Alisa de-
mascã înºelãciunile subtile pe care prea mulþi creºtini le-au
acceptat rapid drept adevãr evanghelic. Discernãmântul ei
este clar, busola ei este îndreptatã neclintit cãtre adevãratul
Isus ºi concluziile ei sunt solide. 

Este o subestimare sã spunem cã aceastã carte este im-
portantã. Ea este vitalã. Este cartea potrivitã la momentul
potrivit. De fapt, ar putea fi cea mai influentã carte pe care
o vei citi anul acesta. Te rog sã o studiezi, sã faci sublinieri în
ea, sã le vorbeºti altora despre ea, sã o dãruieºti prietenilor
tãi ºi liderilor din bisericã, sã o foloseºti în discuþiile de grup,

O ALTÃ EVANGHELIE?
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sã o citezi pe reþelele de socializare. Acceptã îndemnurile ei.
Las-o sã-þi consolideze credinþa, astfel încât sã-i poþi în-
drepta cu încredere pe alþii spre Evanghelia neschimbãtoare
a rãscumpãrãrii ºi speranþei.

În concluzie, fã-þi partea în a verifica încã o datã ancora-
rea învãþãturii biblice curate – de dragul unei biserici aflate
în pericol de a o lua pe o direcþie teologicã periculoasã.

Lee Strobel
autor al cãrþilor Pledoarie pentru Cristos

ºi În apãrarea lui Isus

CUVÂNT-ÎNAINTE
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1

Criza credinþei

Nu ºtii niciodatã cât de mult crezi cu adevãrat un lucru
pânã când adevãrul sau falsitatea lui devin pentru tine 

o chestiune de viaþã ºi moarte.
C. S. Lewis, Anatomia unei dureri

Braþului balansoarului îmi intra în ºold în timp ce-mi þineam
copilul agitat, cântând un imn în întuneric – un întuneric
atât de gros încât pãrea fãcut din materie fizicã, sufo-
cându-mi strigãtele chiar din gât în timp ce mã rugam unui
Dumnezeu despre care nu eram sigurã cã exista. Am ºoptit:
„Doamne, ºtiu cã eºti real. Te rog, lasã-mã sã-Þi simt pre-
zenþa. Te rog.”

Nimic.
Nu am simþit nici mãcar cea mai micã senzaþie de piele

de gãinã, nici cãldura familiarã care îmi semnala de obicei
prezenþa Sa. Cu burta ºi sânii umflaþi, corpul meu de gra-
vidã mã durea în timp ce fetiþa mea scotocea prin poala mea
încercând sã gãseascã un loc unde sã se aºeze. Deºi cuvin-
tele îmi pãreau blocate în spatele buzelor, am gãsit o modali-
tate de a le cânta:

17



În faþa tronului de sus;
Eu am un bun Apãrãtor...

Totul mã durea. Dar nu am protestat. Mi-am amintit de
promisiunea pe care am fãcut-o în timpul celor mai mari
dureri ale travaliului înainte sã se nascã fiica mea. Mi-am
spus: Nu mã voi mai plânge niciodatã cã mã simt îngrozitor de
rãu. Când înduri o durere atât de mare, ai da orice ca pur ºi
simplu sã te simþi îngrozitor de rãu. 

Dupã optsprezece ore de travaliu ºi cinci ore de împin-
geri, Dyllan s-a nãscut în suferinþã. A fost primitã în lume,
fiind smulsã din braþele mele, aºezatã pe o masã rece de
metal ºi imobilizatã în timp ce îi erau introduse tuburi pe
trahee. Tuburile acelea i-au salvat viaþa. Însã au fost o soluþie
deranjantã. Naºterea ei ne-a traumatizat pe amândouã.

Chiar ºi aºa, pacea lui Dumnezeu m-a copleºit ºi, când în
cele din urmã mi-au pus-o înapoi în braþe, m-am uitat spre
ea ºi am ºtiut. Am ºtiut cu acea cunoaºtere care provine
dintr-un loc atât de adânc încât nici nu-þi dai seama cã e
acolo pânã când nu ai nevoie de ea. Am ºtiut cã în acel mo-
ment aº fi fãcut orice pentru ea. Nu exista vreun munte prea
înalt încât sã nu-l urc pentru ea. Niciun ocean prea adânc
încât sã nu-l strãbat înot pentru ea. Nici o bãtãlie prea
aprigã încât sã n-o port pentru ea. 

Însã habar n-aveam cã foarte curând lucrul acesta va fi
testat. În noaptea aceea, în timp ce îmi legãnam copilaºul,
am fost din nou în travaliu, însã de data aceasta nu era ceva
fizic. Truda era spiritualã. ªi nu a fost o bãtãlie. A trebuit sã
o port doar pentru mine. Douã suflete aveau sã depindã de
rezultatul acestui conflict de credinþã.

Un mare Preot, pe Isus, 
La care aflu ajutor.

O ALTÃ EVANGHELIE?
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Dar oare El mã ajutã?

Este cu adevãrat Dumnezeu pe un tron mistic undeva dincolo de
întinderea spaþiului?

Este El conºtient de fiinþa mea?

Oare tot ceea ce am crezut vreodatã despre El este o minciunã?

Ce se întâmplã atunci când murim?

Sãpat eu sunt pe mâna Sa 
ªi pe-a Lui inimã sunt scris…1

Dar într-adevãr sunt scrisã pe inima Lui?

Este Biblia cu adevãrat Cuvântul lui Dumnezeu?

Oare singura identitate pe care am cunoscut-o este o farsã?

Ce ar trebui sã le spun copiilor mei?

Este într-adevãr religia doar opiu pentru popor?

Dumnezeu chiar existã?

„Îþi aduci aminte, Doamne, ce am simþit atunci când s-a
nãscut Dyllan? Îþi aduci aminte pacea care a coborât peste
mine într-un val pe care nu l-am putut controla? Eu îmi
amintesc. Era pacea Ta.”

„Îþi aduci aminte de New York, Doamne? Îþi aduci aminte
de ziua aceea? Aveam nevoie de Tine. Eu îmi amintesc. Îmi

CRIZA CREDINÞEI
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amintesc cã m-ai legãnat cu prezenþa Ta în timp ce stãteam
întinsã în pat, simþind cã voi muri.”

Sau a fost altceva? Oare doar sinapsele din creierul meu
au rãspuns la stres sau emoþie, trimiþându-mi un cocktail de
endorfine ºi adrenalinã prin trup? Oare aceasta a fost tot?
Fiecare slujbã de închinare, fiecare tabãrã ºi fiecare studiu
biblic?

Cred, Doamne. Ajutã necredinþei mele.

Mã se pãrea de parcã m-aº fi cufundat într-un ocean
furtunos ºi valurile se spãrgeau peste capul meu. Nu era
nicio barcã de salvare, nu se vedea nici un salvator. În filmul
din 2000 Furtuna perfectã, una dintre ultimele imagini (alertã
spoiler) este cea a navei uriaºe rãsturnate ºi împinse sub apã
de un val de mãrimea unui zgârie-nori.  Deasupra apei, timp
de o clipã înainte de a dispãrea în adâncuri, se vede un cap
de om foarte mic.

Eu am fost acela.

O treabã serioasã
Oare ce ar determina ca o creºtinã puternicã ºi devotatã sã
se îndoiascã de credinþa ei? De ce o membrã a popularului
grup de muzicã creºtinã ZOEgirl, care a fãcut turnee în
întreaga lume inspirând mulþi adolescenþi, provocându-i sã
ia o decizie pentru Isus ºi sã-ºi proclame credinþa are brusc
îndoieli? Vom ajunge la aceasta imediat. Dar mai întâi, sã vã
spun câteva lucruri.

Eu am fost acea copilã. ªtii care. Cea care I-a cerut lui Isus
sã vinã în inima ei pe când avea cinci ani. Cea care a început
sã studieze Biblia imediat ce a învãþat sã citeascã. Cea care se
trezea dimineaþa devreme sã-ºi înconjoare ºcoala ºi sã se roage
pentru trezire în rândul colegilor ei. Cea care a condus

O ALTÃ EVANGHELIE?
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