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Contempleer - deel V
De natuur is niet in staat om vorm te geven aan het menselijke lichaam met al haar
discrepanties en nuances. Het komt zelden voor dat twee mensen exact hetzelfde eruitzien in
tegenstelling tot diverse soorten dieren, zoals schapen, kamelen en vogels. Deze
overeenkomstigheid tussen dieren en planten is zeer groot zodanig dat onderscheid maken
tussen twee schapen of vogels bijna onmogelijk is. De mensen zijn zo uniek dat ze zelfs in
hun vingerafdrukken, stemmen en smaken van elkaar verschillen. De achterliggende wijsheid
hiervan is dat mensen met elkaar moeten communiceren, kennismaken, handelen en omgaan
waarbij sprake is van een scala aan rechten, waarden en normen die in acht genomen moeten
worden. Als mensen ook zoals dieren en planten op elkaar zouden lijken, dan zou deze
omgang en communicatie verhinderd of bemoeilijkt worden. Er zou wanorde heersen en de
handhaving van rechtvaardigheid zou bijna onmogelijk worden. Hoe zou men zijn eigen
gezinsleden herkennen? Hoe zou men zijn compagnons herkennen? Hoe zou men zijn
crediteuren herkennen? Dit is al genoeg om te begrijpen hoe groot de chaos zou zijn onder de
mensen als men geen onderscheid kon maken tussen de mensen.
Nu moet je aan de koppige naturalist of de onwetende atheïst vragen: wie heeft deze
discrepanties en nuances gecreëerd? Is dat de natuur? Waar zit het onderscheidend vermogen
van de natuur dan? Of is dat het toeval? Hoe verklaar je dan dat er zoveel condities en
voorwaarden bijeen zijn gekomen om vervolgens de bestaande harmonie te realiseren. Of is
dat niets? Hoe kan dan iets uit het niets ontstaan? Dit zijn lastige vragen voor hen om ze
verzadigend te beantwoorden.
Het menselijke lichaam symboliseert het universum. Daarom wordt de mens ook wel het
kleine universum genoemd. Alle organen in het menselijke lichaam hebben een eigen vorm en
functie. Ze werken met z’n allen naar een bepaald doel toe dat zeer cruciaal is voor het leven
van de mens. Hetzelfde geldt voor de objecten in het universum. De zon, de maan, de
oceanen, de bossen en bomen werken allemaal voor een bepaald doel dat zeer cruciaal is voor
het voortbestaan van de mens. De mens maakt ook een onderdeel uit van dit universum en
elke mens heeft zijn eigen specialiteit en deskundigheid. Je hebt onder de mensen boeren,
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herders, smeden, tailleurs, docenten, artsen, wetenschappers, etc. De aanwezigheid van deze
deskundige mensen is ook cruciaal voor het leven op de aarde. Er is dus sprake van een
harmonieus en compatibel systeem dat een zeer complex ontwerp heeft. Dit allemaal duidt op
de enige en unieke Schepper ﷻ. Alle kleine en grote onderdelen van dit systeem werken
volgens een bepaalde structuur en functioneren mee in dit systeem. Dit duidt erop dat deze
unieke Schepper  ﷻalwetend is, want Hij  ﷻheeft kennis over alle dingen, aangezien elk klein
en groot onderdeel meedoet aan dit systeem. Zo een enorm systeem kunnen opzetten, vereist
een absolute macht. Dit impliceert weer dat deze unieke Schepper  ﷻalmachtig is.
Het is mogelijk om het universum te vergelijken met een geavanceerd huis dat alle benodigde
middelen, materialen en faciliteiten tot haar beschikking heeft. De hemelen zijn het dak van
dit huis. De aarde is de grond. De zon, maan en sterren zijn de lampen van het huis. De
oceanen en stromende rivieren zijn de badkamer van het huis en de winden zijn de ramen en
ventilatie van het huis. De dieren en planten moeten het voedsel, kleding en bedienden
voorstellen van dit huis. De mens is de gastheer van dit huis die alle bevoegdheid heeft. Zoals
dit huis niet vanuit zichzelf of uit het niets ontstaan kan zijn, is het ook absurd voor dit gehele
universum om vanuit zichzelf of uit het niets te ontstaan!
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