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Cartea lui Collins este structurată în trei mari părți, fiecare dintre ele având o temă distinctă și 

destul de bine definită. Prima parte intitulată Prăpastia dintre știință și credință prezintă o 

autobiografie centrată în special pe felul în care a decurs educația lui Collins și pe călătoria lui 

spirituală care l-a dus din stadiul de creștin cultural în timpul copilăriei la cel de agnostic în 

primii ani de facultate, ca mai apoi pe parcursul avansării în cariera lui științifică să devină 

ateu convins. Mai târziu ca urmare a unor discuții cu pacienți de-ai săi care l-au pus pe 
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ganduri cu privire la spiritualitatea lui și după lecturarea unor cărți de C.S. Lewis[1], Collins 

s-a convertit la creștinism. 

Urmează apoi un capitol în care tratează câteva din obiecțiile clasice aduse creștinismului, 

încercând să răspundă la întrebări precum Nu este ideea de Dumnezeu doar o dorință luată 

drept realitate? sau De ce un Dumnezeu iubitor ar îngădui suferința în lume? Capitolul este 

mai bun decât m-am așteptat, întrebările pe care le ridică l-au frământat într-o măsură 

importantă și pe el (de exemplu, fiica lui a fost violată de către un individ care nu a mai fost 

prins lucru care pe el ca tată l-a devastat, astfel că răspunsul pe care îl dă la problema 

suferinței tinde să aibă o mai mare autoritate). Foarte bine a tratat și problema minunilor 

apelând la Teorema lui Bayes cu care a arătat că minunile nu sunt doar posibile, ci uneori pot 

fi chiar foarte probabile.[2] 

Partea a doua a cărții intitulată Marile probleme ale existenței vieții începe cu un capitol 

despre originea universului. Capitolul acesta este cel mai slab din toată cartea, pare să fie o 

adaptare cuvânt cu cuvânt a altor cărți care vorbesc despre acest subiect, nimic nu este 

original, până și citatele alese sunt aceleași care pot fi găsite în orice altă carte din categoria 

aceasta. Așa că dacă ați lecturat și alte cărți în care este adresată originea universului și relația 

dintre aceasta și existența lui Dumnezeu puteți să treceți peste acest capitol. 

Pe de altă parte următoarele două capitole devin foarte interesante, Collins intră deja în 

domeniul lui de expertiză și aici ne vorbește despre originea vieții, evoluția acesteia, ni se 

prezintă un istoric al teoriei evoluției dezvoltată de Charles Darwin ca mai apoi Collins să ne 

prezinte dovezi din multe ramuri ale științei care confirma aceasta teorie. Cel mai mult insistă 

pe dovezile provenite din studiul ADN-ului căruia îi dedică un capitol întreg, în care vorbește 

și despre felul în care a ajuns director al Proiectului Genomul Uman și cum acest proiect 

extrem de dificil și ambițios a putut fi dus la finalitate mult mai rapid și mai puțin costisitor 

decât se anticipase.[3] 

Partea a treia a cărții, Credința în știință, credința în Dumnezeu încearcă să expună 

principalele poziții care pot fi ocupate în lumina dovezilor în favoarea evoluției cât și în 

favoarea lui Dumnezeu. Poziția necredinței ocupată de atei și agnostici nu poate să fie 

satisfacătoare pentru cineva interesat de o imagine completă; deși evoluția este perfect 

compatibilă cu necredința în Dumnezeu, Collins susține că necredința nu poate fi opțiunea 

viabilă când luăm în considerare Legea Morală.[4] Apoi trece în revistă creaționismul și 

Proiectul Inteligent[5] pe care le găsește incompatibile cu realitățile științifice și 

necorespunzătoare chiar ca interpretări biblice. 

La urmă ne prezintă perspectiva lui, evoluția teistă sau BioLogos cum sugerează el să o 

numim pe care o vede în deplin acord cu realitățiile științifice dar și cu credința creștină. Aș fi 

vrut să văd că autorul insistă mai mult la acest capitol, din pacate Collins vorbește mai mult 

despre creaționism, Proiectul Inteligent și naturalism decât despre BioLogos lucru care poate 

lăsa cititorului o urmă de nesatisfacție. 

În final urmează poate cea mai interesanta parte a cărții, Apendicele unde sunt discutate 

probleme de bioetică precum clonarea, tratemente cu celule stem etc. și ni se dau niște 

posibile răspunsuri. Iar ca un bonus la sfârșitul cărții ne este lăsat un mic ghid pentru 

eventuale discuții de grup alături de niște resurse bibliografice. 
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Cartea este lectură obligatorie pentru oricine este interesat de subiectul relației dintre evoluție-

creștinism. Din păcate nu pot să-i dau mai mult de 4/5 stele datorită faptului că nu insistă 

suficient de mult pe prezentarea și argumentarea tezei principale (BioLogosul) și pentru 

capitolul foarte slab despre originea universului. 

 

[1] De menționat aici în special C.S. Lewis Mere Christianity (Creștinism pur și simplu), carte 

pe care Collins o citează foarte frecvent. 

[2] Lucru deplin în acord cu felul în care se tratează în prezent în literatura de specialitate 

posibilitatea și probabilitatea minunilor vezi John DePoe Vindicating a Bayesian Approach to 

Confirming Miracles (Philosophia Christi vol. 10, no. 1, 2008). 

[3] Inițial costurile estimate erau de 3,3 miliarde de dolari și durata proiectului era estimată la 

15 ani. Collins împreună cu echipa lui au reușit să termine cu 18 luni înainte de termen și cu 

300 milioane de dolari sub bugetul alocat. 

[4] Termen împrumutat de la C.S. Lewis care îl folosește pentru a descrie realitatea existenței 

unor valori morale obiective cunoscute de fiecare om. Vezi C.S. Lewis Mere Christianity. 

[5] Trad. Intelligent Design. 
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