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Креација, еволуција, интелигентни дизајн или
ипак Ислам?

Опис: Шта каже Ислам о настанку живота?

Креативност, природни избор, интелигентни
дизајн, теорија еволуције. Размишљање о настанку
света, Универзума и човечанства може бити
збуњујуће. Постоје теорије, мишљења и верска
убеђења која тврде да је стварање свемира било чиста
случајност и да су се људи развили од мајмуна и да су
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створења која су претходно живела у води изашла из
својих мочвара. У уопштеном смислу, наука не
потврђује да је било који облик интелигенције
Универзум планирао и створио.
Збуњени сте? И требате бити, иако то уопште
није тако. Постоји и тзв. Нео-креационизам, Стара
Земља-креационизам (дугорочни креационизам),
Флуд-геологија, Теорија о Биг бенгу, Еволуцијска
биологија, Коммон-десценд теорија и Акроеволуција.
Шта ово све уопште значи?
Ово све (оволика количина избора оп.п.) би
требало да се човеку учини као лутрија, избор бити
или не бити теорија године. Свака од споменутих
група поседује неке облике „доказа“ који њихово
гледиште доказују, а понеки се позивају и на књигу
Генесис и друге митове о стварању. У суштини не
постоје делимичне теорије или чудни погледи, који
повећавају збуњеност. Стварање света и свега
постојећег што се у њему налази се приписује само
Богу, Милостивом, Мудром, Који много прашта.
„Заиста је Господар ваш Аллах (Бог) Који је
небеса и Земљу у шест дана створио...“
(Кур'ан 7:54)
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„Тада их је у два дана, као седам небеса
створио и одредио шта ће се на сваком небу
налазити. А најближе небо смо светиљкама
украсили и њих као заштиту учинили. То је
одредба Силнога и Свезнајућега.“ (Кур'ан 41:12)
„Ми смо човека створили од суве глине; од
блата глатког.“ (Кур'ан 15:26)
„И кад Господар твој рече анђелима: " Ја ћу
створити човека од суве глине, од блата глатког.“
(Кур'ан 15:28)
Бог је створио Адама, оца човечанства од блата
(сува земља, глина и прашина која је помешана са
водом) а његову супругу Еву је створио од његовог
ребра. Предаје посланика Мухаммеда, нека је мир над
њим, казују да је Бог створио Еву од најмањег ребра
на левој страни док је Адам спавао, а да је кратко
након тога уобличио са месом. А онда је Бог Адаму и
Еви подарио способност даљег размножавања.
„Аллах (Бог) сва жива бића ствара од воде,
нека од њих на трбуху пузе, нека иду на две ноге, а
нека, опет ходају на четири; Аллах (Бог) ствара
шта хоће, Аллах (Бог), заиста, над свиме има моћ.“
(Кур'ан 24:45)
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„О људи, бојте се Господара свога, Који вас
је створио од једне особе, од које је њен пар
створио, а од њих двоје многе мушкарце и жене
расејао. Бојте се Аллаха (Бога), чијим именом
једни друге молите, и чувајте родбинске везе.
Аллах (Бог) вас, доиста, надзире.“ (Кур'ан 4:1)
„Ми смо, 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 заквачак
створимо, па од заквачка кости створимо, а онда
кости месом заоденемо, и после га, као друго
створење оформимо, па нека је узвишен Аллах
(Бог), најбољи Створитељ.“
(Кур'ан 23:12-14)
У Исламу , за разлику од других религија, не
постоји велика дебата о раздвајању науке и религије.
Ислам нас учи да велика научна открића и помаци
бивају једноставним доказима за Божије постојање.
Када се научне теорије супростављају Кур'анским
учењима и учењима посланика Мухаммеда, нека је на
њега мир, муслимани те теорије категоричи одбијају.
Али, изузимајући Дарвинову теорију еволуције
која подразумева да је човек настао од мајмуна, ипак
6

се често пута Ислам и званична наука налазе у
запањујућој хармонији.
„Стварање небеса и Земље сигурно је веће
него стварање рода људскога, али већина људи не
зна.“ (Кур'ан 40:57)
Пре више него четрнаест векова је Кур'ан
споменуо научне чињенице које су тек скоро кроз
употребу модерних научних апарата и метода
откривене. Развијање научних дисциплина као што је
космологија и астрофизика су разрешиле неке
мистерије о Божијем стварању. Космички догађаји
који су пре тога били непознати, сада су након тих
модерних научних теорије добиле смисао.
„Затим се на небо усмерио док је оно још
маглина било, па њему и Земљи рекао: „Појавите
се милом или силом!“„Појављујемо се драге
воље!“, одговорили су.“ (Кур'ан 41:11)
Модерна космологија показује да је у једном
тренутку комплетан Универзум био густа, врела и
гасовита магла која је била високе композиције и
густине. Сада је научницима могуће да осматрају
како се нове звезде из остатака „дима“ развијају.
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Др. Лоретта Дунне са Карлдилф универзитета
каже: „Космички прах се састоји од најфиних честица
чврсте материје која у Свемиру лебди између звезда.
То није кућна прашина као што је код нас, већ више
личи диму од неке цигарете.“1
Астрономи су истаживали „Супернове“ у 2003.
години, за истраживање су користили „Зицес“
свемирски телескоп и тада су сазнали да су се
произвеле огромне количине прашине.
У стварању човечанства видимо да су и у том
случају модерни научни докази у потпуној
подударности са Божијим речима које се налазе у
часном Кур'ану. Многи елемнти који су присутни у
земљи можемо пронаћи и у људском телу.
Најважнији фактор за живот на површини
земље представља тај танки слој црне, органски
богате земље у којој биљке пружају своје корење. У
том танком али живом слоју земље крећу се
микроорганизми са разним сировинама које су
разноразним облицима живих организама лако
доступне.
Кур'ан упућује муслимане да:
1

Смокинг Супернова, Сцајенце Дејли (Јули 24, 2003)
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„размисле о стварању небеса и Земље.“
(Кур'ан 3:191)
Замисли само ту прецизност која је присутна
која омогућава земљи и свему другом што се налази
на њој да тако функционише. Комплексни системи
који савршено функционишу. Земља је посебно
начињена за живот људских бића и на земљи влада
осетљив и прецизан баланас, од високих небеса па све
до морских дубина.
„Сунце и Месец по тачно одређеном
прорачуну плове, и звезде и дрвеће се клањају
Богу, а небо је дигао. И поставио је мерило да не
прелазите границе правде, и право мерите и на
терезији не закидајте! А Земљу је за створења
разастро.“ (Кур'ан 55:5-10)
Бог је Свемир створио и Он је исто тако
створио човечанство. Поједини делови свих ових
теорија се у неким аспектима слажу са Кур'анским
говорима и веродостојним предајама посланика
Мухаммеда, мир над њим, али то није нешто што је
посебно битно. Исто тако је мало битно када све те
теорије покушавају да оповргну постојање Бога.
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Сунце и Месец стоје чврсто у својим орбитама
и живот иде даље. Муслимани знају са сигурношћу да
је Свет и све оно што постоји од Бога створено.
Када поново нова научна открића „без сумње“
то докажу онда се верници само смеју и чекају ново
чудо са којим се узвишени Бог њима представља и
доказује.
Компликованост живота је скоро па прелако за
схватање: БОГ ЈЕ СТВОРИТЕЉ И ОДРЖАВАОЦ
СВЕМИРА (И СВЕГА ПОСТОЈЕЋЕГ оп.п.).
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