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Научна чуда у Кур’ану 

 

 Каже узвишени Бог: “Ми (Бог) ћемо им 

пружати доказе Наше у пространсвима 

свемирским, а и у њима самима, док им не буде 

јасно да је Кур’ан истина.” [Кур’ан, 41:53] 

 Kур’aн, књига Ислама, је последња књига 

откровења од Бога човечанству, и последње у низу 

откровења која су давана Посланицима. 

 Иако Kур’aн (објављен пре више од 1400. 

година), који примарно није научна књига, садржи 

научне чињенице које су откривене тек недавно и 

током напретка технологије и научних сазнања. 

Ислам охрабрује размишљање и научно истраживање, 

јер разумевање природе стварања људима омогућава 

да додатно буду захвални свом Творцу на обиму 

Његове моћи и мудрости. 

 Kур’aн је објављен у времену када је наука 

била примитивна; није било телескопа, микроскопа, 

нити било чега сличног данашњој технологији. Људи 

су веровали да Сунце кружи око Земље и да небо 

стоји на стубовима постављеним у угловима равне 

земље. Супротно овом виђењу, објављен је Kур’aн, 

који је садржао научне чињенице почевши од 
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астрономије до биологије, геологије и зоологије. 

Неке од многих научних чињеница које се налазе у 

Kур’aну укључују: 

1 – Порекло живота 

 “И Mи (Бог) од воде све живо стварамо. И 

зар неће поверовати?“ [Kур’aн 21:30] 

 Вода је истакнута као порекло читавог живота. 

Сва жива бића сачињена су од ћелија и ми сада знамо 

да су ћелије у већини сачињене од воде. 

Ово је откривено тек након проналаска микроскопа. У 

пустињама Арабије, било би незамисливо да би неко 

могао да погоди да читав живот долази од воде. 

2- Развој ембриона човека 

 Бог говори о фазама развоја човечијег 

ембриона: 

 “Ми смо (Бог), заиста човека од узорка 

глине створили. Затим чинимо да као кап семена у 

станиште припремљено доспе, па онда кап семена 

угрушком створимо, затим од угрушка грудву 

меса створимо, па од грудве меса кости створимо, 

а онда кости месом заоденемо, и после га, као 

друго створење, оживимо..” [Кур’ан, 23:12-14] 
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 Арапска реч "алаках" има три значења: 

пијавица, нешто што се закачи, као и угрушак крви. 

“мудгхах" означава сажвакану супстанцу. 

 Ембриолози су посматрали употребу ових 

термина и кур’анско описивање оснивања ембриона 

назвали тачном, и у сагласности са садашњим 

научним разумевањем развојног процеса. 

Мало је тога знано о фазама и класификацији људског 

ембриона до двадесетог века, што значи да описи 

људског ембриона из Kур’aна не могу бити засновани 

на научним сазнањима из седмог века. 

4 – Ширење универзума 

 У време када је Астрономија као наука била 

још примитивна, следећи пасуси Kур’aна су 

објављени: 

 Ми (Бог) смо небо моћи својом саздали, и 

Ми (Бог) га, уистину, проширујемо. [Кур’ан, 51-47] 

 Један од циљних значења пасуса изнад је да 

Бог шири универзум (што су небеса). Друго значење 

је да Бог чува и влада универзумом- што је такође 

истина. 

 Чињеница да се универзум шири (нпр. планете 

се удаљавају једна од друге) откривена је у прошлом 
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веку. Физичар Стивен Хокинг у својој књизи “Кратка 

историја времена" пише: 

 “Проналазак да се универзум шири била је 

једна од великих интелектуалних револуција 

двадесетог века.“ 

 Kур’aн говори о томе да се универзум шири 

чак пре проналска телескопа! 

4 – Гвожђе је послато 

 Гвожђе није природно настало на земљи, већ је 

дошло на ову планету из свемира. Научници 

откривају да је пре милијарду година земља погођена 

метеоритима који су носили гвожђе са далеких звезда 

које су експлодирале. 

 “..a гвожђе смо спустили, у коме је велика 

снага и које људима користи.” [Кур’ан 57:25] 

 Бог користи термин “спустити”. Чињеница да 

је гвожђе спуштено на земљу из свемира је нешто 

што није могло бити познато примитивној науци 

седмог века. 
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5 – Заштита неба 

 Небо игра значајну улогу у заштити земље и 

њених житеља од стране смртоносних сунчевих 

зрака, као и смрзавајуће хладноће свемира. 

Бог нас позива да размотримо небо кроз следећи 

пасус: 

 “И то што је небески свод осигуран, Наше је 

дело, а они се ипак окрећу од знамења која су на 

њему.[Кур’ан 21:32] 

 Kур’aн указује на заштиту неба као Божији 

знак, и његова заштитна својства која су откривена 

научним истраживањима у двадесетом веку. 

6 – Планине 

 Бог нам скреће пажњу на значајно својство 

планина: 

 “Зар Земљу постељом нисмо учинили, и 

планине стубовима?” [Кур’ан 21:32] 

 Kур’aн са прецизношћу описује дубоко корење 

планина користећи реч "стубови". Маунт Еверест, на 

пример, има приближну висину од 9км изнад нивоа 

мора, док је њен корен дубљи од 125км! 
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 Чињеница да планине имају дубоко корење 

облика "кочића" није била позната до проналаска 

теорије тектонских плоча с почетка двадесетог века, 

 Бог такође каже у Kур’aну (16:15), да планине 

имају улогу стабилизатора земље "…да вас не би 

тресло," што је недавно постало разумљиво 

научницима. 

7 – Сунчева орбита 

 Године 1512., астроном Никола Коперник 

изнео је своју теорију да је Сунце непокретно у 

центру сунчевог система и да се планете обрћу око 

њега. Ово уверење је било широко распрострањено 

међу астрономима до двадесетог века. Данас је добро 

установљена чињеница да Сунце није стационарно 

већ да се креће у орбити око центра наше галаксије - 

Млечног Пута. 

 Kур’aн помиње: 

 “И ноћ и дан, Његово су дело, и Сунце и 

Месец, и сви они небеским сводом плове.” [Kур’aн 

21:33] 

8 – Унутрашњи таласи у океанима 
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 Најчешће се мислило да се таласи једино 

појављују на површинама океана. Међутим, 

окенографи су открили да постоје унутрашња 

таласања која се одвијају испод површине и 

невидљиви су људским оком, и једино могу бити 

уочени специјализованом опремом. 

 Kур’aн спомиње: 

 “... тмине над дубоким морем које 

прекривају таласи све један за другим, изнад којих 

су облаци, све тмине једне изнад других..” [Kур’aн 

24:40] 

 Овај опис је запањујући јер пре 1400. година 

није постојала специјална опрема да открије 

унутрашња таласања дубоко у океанима. 

9 – Лагање и покрети 

 Постојао је окрутни и сурови племенски вођа 

који је живео у време Посланика Мухамеда (мир над 

њим). Бог је објавио стих упозоравајући га: 

 “Не ваља то! Aкo се не окани, дохватићемо га 

за чело; чело лажно и грешно.” [Куран 96:15-16] 

 Бог не назива ову особу лажљивцем, већ 

назива његово чело (предњи део мозга) “лажљивим” и 



 

10 

“грешним”, и упозорава га да престане. Велики број 

истраживања показује да је предњи део нашег мозга 

(фронтални режањ) одговоран како за лагање, тако и 

за добровољне покрете, а отуда и за грехе. Ове 

функције су откривене опремом за медицинско 

снимање које је произведено у двадесетом веку. 

 10 - Два мора која се не мешају 

 У погледу мора, наш Творац каже: 

 “Пустио је два мора да се додирују, између 

њих је преграда и она се не мешају.” [Kур’aн 55:19-

20] 

 Физичка сила звана површински напон 

онемогућује воде суседних мора да се помешају због 

разлике у густини ових вода, као да је у питању танак 

зид између њих. Ово је тек врло скоро откривено од 

стане океанографа. 

Да ли је могао Мухамед да буде аутор Кур’aна? 

 Посланик Мухамед (мир над њим) је историји 

познат као неписмен; није знао да чита а ни да пише, 

и није био образован ни на једном пољу које би могло 

да објасни ове научне прецизности из Kур’aна. 

Неки могу да тврде да га је ископирао од учених 

људи или научника свог времена. Да га је ископирао, 
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требали бисмо да очекујемо да видимо и све научно 

неправилне претпоставке тог времена такође 

ископиране. Уместо тога, налазимо да Кур’ан не 

садржи било какве грешке– биле оне научне или 

друге врсте.  

 Неки људи могу такође да тврде да је Кур’ан 

мењан како су се нове научне чињенице откривале. 

Ово не може да буде случај јер је историјски 

документована чињеница да је Кур’ан очуван на свом 

изворном језику – и постоје примери Кур’ана из тог 

века у потпуности идентични садашњим- што је само 

по себи чудо! 

Само Случајност? 

 Док је ова брошура фокусирана само на 

научним чудима, постоје много других врста чуда 

поменутих у Кур’ану: историјска чуда; пророчанства 

која се обистињују; неприкосновени лингвистички и 

литерални стилови; да не помињемо дирљив ефекат 

који има на људе. Сва ова чуда не могу бити пука 

случајност. Јасно указују да је Кур’ан од Бога, Творца 

свих ових научних закона. Он је један исти Бог који је 

слао Посланике са истом поруком – да се треба 

покорити и обожавати само једног Бога и да треба 

следити учења Његових Посланика. 
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 Ми (Бог) ћемо им пружати доказе Наше у 

пространствима свемирским, а и у њима самим, 

док им не буде сасвим јасно да је Кур’ан истина. 

(Кур’ан 41:53) 

 Кур’ан је књига водства која указује да Бог 

није створио људе да једноставно бесциљно лутају. 

Уместо тога, учи нас томе да ми имамо значајну и 

вишу сврху живота – да потврдимо Божије потпунуно 

савршенство, величину и ненадмашност, и да Му 

будемо послушни. 

 На свакоме од нас је да користи свој Богом - 

дат интелект и могућности спознаје како би дубоко 

размислили и признали Божије знаке - Кур’ан као 

најважнији знак. Читајте и откријте лепоту и истину 

Кур’ана, како би остварили успех! 


