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As pessoas às vezes se imaginam muito importantes,
olhando com desdém para todos e ficando de nariz em pé. 
Mas se prestassem atenção a essas grandes e inspiradoras
criações ao seu redor, isso lhes daria um senso de humildade
e elas se tornariam humildes perante seu Senhor. 

Coisas a considerar
1.    No momento da concepção, entre quinhentos e seiscentos milhões de espermas passam pelo
trato vaginal, cada um deles capaz de fertilizar o óvulo e se tornar um ser humano.  Mas Deus em
Sua sabedoria seleciona um de todos esses milhões para fertilizar o óvulo e esse um se
desenvolverá no ser humano plenamente formado que Deus escolhe criar, um ser que pela graça
de Deus possui a capacidade de raciocinar e dispor de seus assuntos.

      É assim que todos fomos criados e devemos ter humildade no reconhecimento da grandeza e
esplendor de nosso Senhor.  Devemos lembrar de nosso começo humilde, para podermos apreciar
a diferença enorme entre aquela pequena gota de fluido misto a partir da qual fomos concebidos
e os seres humanos totalmente formados que somos hoje.  Isso deve nos compelir a glorificar a
Deus, permanecermos cientes Dele em todos os momentos e agradecê-Lo. 

2.    Existem mais de centenas de trilhões de células no corpo humano.  Dentro de cada uma
dessas células estão organelas, sistemas, processos complexos e vários depósitos de informação. 
Cada detalhe das células glorifica seu Senhor enquanto executa seu papel na célula de maneira
exemplar. 

      O núcleo de cada célula contém aproximadamente 31 bilhões de nucleotídeos - as quatro
"letras" moleculares na molécula de DNA que carregam as características genéticas do
organismo vivo e regula seu funcionamento.  É essa informação que um organismo herda de seu
pai e mãe. 

      Esse número vasto de "letras" moleculares que compõem nosso DNA é duplicado em cada
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uma das centenas de trilhões de células de nossos corpos.  Cada uma dessas letras atesta a
grandeza de Deus, Que as criou. 

3.    Quando olhamos para o céu à noite, observamos a vastidão do espaço e os bilhões de
galáxias que estão sobre nossas cabeças.  Cada galáxia por sua vez é uma conglomeração de
bilhões de estrelas e essas estrelas estão em vários estágios de seus ciclos de vida.  Algumas
estão no processo de formação.  Algumas são jovens, outras maduras, enquanto que outras estão
perto da morte.  Cada uma dessas estrelas glorifica Deus no espaço cuja vastidão que surpreende
a mente.  Somente Deus sabe a extensão total do universo.  Se imaginarmos uma nave espacial
capaz de viajar à velocidade da luz, 186 milhares de milhas por segundo, seriam necessários
milhares de anos para aquela nave espacial cruzar uma única galáxia, quando mais ir além disso. 

Deus diz:

"Juro, pois, pelo que vedes, E pelo que não vedes," (Alcorão 69:38-39)

      Deus também diz:

"Juro, portanto, pela posição dos astros, Porque é um magnífico
juramento - se soubésseis!" (Alcorão56:75-76)

      Uma determinada galáxia pode conter de 100 milhões a um bilhão de estrelas e todos os dias
os cientistas descobrem algo novo sobre o espaço interplanetário.  Os meios de observação
disponíveis no presente para a ciência ainda continuam muito limitados.  Nós, como seres criados,
devemos ver a grandez de Deus em Sua criação e nos vermos com humildade.

      O mundo natural é um livro aberto que exalta os louvores de Deus. 

"Os setes céus, a terra, e tudo quanto neles existe glorificam-No.
Nada existe que não glorifique os Seus louvores! Porém, não
compreendeis as suas glorificações." (Alcorão 17:44)

      Deus também diz:

"Não reparas, acaso, em que tudo quanto há nos céus e tudo quanto
há na terra se prostra ante Deus? O sol, a lua, as estrelas, as
montanhas, as árvores, os animais e muitos humanos? Porém,
muitos merecem o castigo! E quem Deus afrontar não achará quem
o honre, porque Deus faz o que Lhe apraz." (Alcorão 22:18)

      Toda a beleza e esplendor do universo que podemos ver é apenas um pequeno vislumbre da
engenhosidade do Criador.

      Quando um crente reflete sobre a criação de Deus, ela revela algo da grandeza de Deus e Sua
imensa sabedoria.  Traz paz ao coração crente e fortifica a fé de um crente. 

      Deus diz:

Na criação dos céus e da terra, na alternância do dia e da noite,
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existem Sinais para as pessoas de inteligência, que mencionam Deus,
estando em pé, sentados ou deitados, e meditam na criação dos céus
e da terra, dizendo: " Senhor nosso, não criaste isto em vão.
Glorificado sejas! Preserva-nos do tormento infernal!" (Alcorão
3:190-191)
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