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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampun kepada Allah SWT disini penulis mencoba untuk 
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah dimana letak surga 'adn tempat
orang-orang yang percaya kepada Allah lelaki dan perempuan berdasarkan photon, quark dan 
struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengenai 
dimana letak surga 'adn tempat orang-orang yang percaya kepada Allah lelaki dan perempuan yaitu 
ayat-ayat: 

"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga
yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-
tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah 
keberuntungan yang besar. (At Taubah : 9: 72) 

"Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di 
bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian 
hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-
dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah; (Al 
Kahfi: 18: 31)

”Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke 
dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) 
yang besar bagi semesta alam. (Al Anbiyaa': 21: 91)

Dalam usaha membuka tabir tentang rahasia Allah dimana letak surga 'adn tempat orang-orang yang
percaya kepada Allah lelaki dan perempuan mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic 
acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese  letak surga 'adn adalah tidak jauh dari tempat orang-orang 
yang percaya kepada Allah, lelaki dan perempuan di kebumikan, apabila dilihat dari sudut photon, 
quark dan Deoxyribonucleic acid (DNA)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA) 

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang 
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun secara
berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon dan salah 
satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C) dan Timin (T). 

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom oksigen dan 
5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen dan 5 buah 
atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen, 1 buah atom 
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 2 buah atom 



nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom fosfor, 4 
buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah atom karbon,
2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen. 

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 

QUARK

Untuk mengetahui quark, kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan 
tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian 
kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. 
Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark 
bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon. 

SURGA 'ADN

Nah sekarang, kita mulai lagi untuk memusatkan pikiran secara penuh untuk membongkar rahasia 
yang ada dibalik ayat:

"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang 
dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang 
bagus di surga 'Adn...(At Taubah : 9: 72)  

Nah, ternyata di surga 'adn itu ada sungai-sungai yang mengalir, sebagaimana di bumi kita ini.

"Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; 
dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus
dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah...(Al Kahfi: 18: 
31)  

Juga di surga 'adn itu mereka diberi gelang emas, baju dari sutera dan duduk di atas dipan-dipan 
yang indah.

DIMANA LETAK SURGA 'ADN

Sekarang kita bongkar rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”...surga 'Adn, mengalir sungai-sungai 
di bawahnya; ...gelang mas...pakaian hijau dari sutera halus...duduk sambil bersandar di atas dipan-
dipan yang indah...(Al Kahfi: 18: 31) 

Ternyata secara jelas kelihatan oleh kita, dimana sebenarnya letak surga 'adn itu?

Yaitu surga 'adn itu terletak tidak jauh dari tempat orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan 
perempuan di kebumikan.

Artinya, surga 'adn itu terletak disekitar orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan perempuan di 
kebumikan.

Mengapa surga 'adn itu terletak disekitar orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan perempuan di
kebumikan?

Jawabannya adalah



Ada didalam rahasia dibalik ayat: ”... lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami...(Al 
Anbiyaa': 21: 91)  

Nah, ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91) 

Sekarang, apa yang dimaksud dengan ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91)?

Jawabannya adalah

atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon yang menjadi bangunan tubuh 
manusia.

Nah, atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon ini akan keluar kembali dari 
tubuh manusia, apabila manusia tersebut meninggal dunia dan di kebumikan.

Inilah yang dinamakan ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91) dimana ”...ruh dari Kami...”  yang 
berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon berkumpul di surga 'adn.

Dimana surga 'adn ini letaknya tidak jauh dari tempat orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan 
perempuan di kebumikan.

KALAU KITA BERKUNJUNG KE MAKAM HARUS BERHATI-HATI KARENA KITA 
MEMASUKI WILAYAH SURGA 'ADN YANG TIDAK KELIHATAN OLEH MATA KITA

Sekarang terbongkarlah sudah bahwa sebenarnya rahasia dibalik ayat "Allah menjanjikan kepada 
orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-
sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan 
keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (At Taubah : 9: 72)   

Yaitu surga 'adn terletak tidak jauh dari tempat orang yang beriman, lelaki dan perempuan di 
kebumikan.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang ada dibalik ayat:

"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang 
dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang 
bagus di surga 'Adn...(At Taubah : 9: 72)  

Nah, ternyata di surga 'adn itu ada sungai-sungai yang mengalir, sebagaimana di bumi kita ini.

"Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; 
dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus
dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah...(Al Kahfi: 18: 
31)  

Juga di surga 'adn itu mereka diberi gelang emas, baju dari sutera dan duduk di atas dipan-dipan 
yang indah.

Sekarang kita bongkar rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”...surga 'Adn, mengalir sungai-sungai 
di bawahnya; ...gelang mas...pakaian hijau dari sutera halus...duduk sambil bersandar di atas dipan-
dipan yang indah...(Al Kahfi: 18: 31) 



Ternyata secara jelas kelihatan oleh kita, dimana sebenarnya letak surga 'adn itu?

Yaitu surga 'adn itu terletak tidak jauh dari tempat orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan 
perempuan di kebumikan.

Artinya, surga 'adn itu terletak disekitar orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan perempuan di 
kebumikan.

Mengapa surga 'adn itu terletak disekitar orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan perempuan di
kebumikan?

Jawabannya adalah
Ada didalam rahasia dibalik ayat: ”... lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami...(Al 
Anbiyaa': 21: 91)  

Nah, ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91) 

Sekarang, apa yang dimaksud dengan ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91)?

Jawabannya adalah

atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon yang menjadi bangunan tubuh 
manusia.

Nah, atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon ini akan keluar kembali dari 
tubuh manusia, apabila manusia tersebut meninggal dunia dan di kebumikan.

Inilah yang dinamakan ”...ruh dari Kami...(Al Anbiyaa': 21: 91) dimana ”...ruh dari Kami...”  yang 
berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon berkumpul di surga 'adn.

Dimana surga 'adn ini letaknya tidak jauh dari tempat orang yang percaya kepada Allah, lelaki dan 
perempuan di kebumikan.

Sekarang terbongkarlah sudah bahwa sebenarnya rahasia dibalik ayat "Allah menjanjikan kepada 
orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-
sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan 
keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (At Taubah : 9: 72)   

Yaitu surga 'adn terletak tidak jauh dari tempat orang yang beriman, lelaki dan perempuan di 
kebumikan.
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