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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah bagaimana yang sebenarnya, malaikat menjadi penjaga 
neraka, terlebih dahulu penulis  memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk
membuka tabir yang menutupi rahasia sebenarnya masalah bagaimana yang sebenarnya, malaikat 
menjadi penjaga neraka, dilihat dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic 
acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang bagaimana yang sebenarnya, 
malaikat menjadi penjaga neraka, yaitu ayat-ayat:

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-
Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan 
baginya siksa yang menghinakan. (An Nisaa' : 4: 14)

"Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka
hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka: 
"Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya." (As Sajdah : 32: 20)

 
"Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan, 
tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka 
sendiri. ( Al An'aam : 6: 9)

 
"Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami 
menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya 
orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah 
imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-
ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir: 
"Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" 
Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu 
melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (Al 
Muddatstsir : 74: 31)

 
"Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab: "Kamu 
akan tetap tinggal." (Az Zukhruf : 43: 77)

"Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, 
dan mereka beroleh azab yang kekal. (Al Maa'idah: 5: 37)

"Mereka menjawab: "Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah 
menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan 
untuk keluar?" (Al Mu'min : 40: 11)

 
"Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. (Al Infithaar : 82: 16)

 
"Sesungguhnya neraka Jahannam itu ada tempat pengintai (An Naba' : 78: 21)



"Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka 
Jahannam: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang 
sehari." (Al Mu'min : 40: 49)

 
"hampir-hampir itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya 
sekumpulan, penjaga-penjaga bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada 
kamu  seorang pemberi peringatan?" (Al Mulk: 67: 8)

 
"Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila 
mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka 
penjaga-penjaganya: "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang 
membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan 
dengan hari ini?" Mereka menjawab: "Benar." Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab 
terhadap orang-orang yang kafir. (Az Zumar : 39: 71)

"Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan 
manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk, dia mengutuk 
kawannya; sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk 
kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu: "Ya Tuhan kami, 
mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat 
ganda dari neraka." Allah berfirman: "Masing-masing mendapat yang berlipat ganda, akan 
tetapi kamu tidak mengetahui." (Al A'raaf : 7: 38)

”Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap- tiap jiwa petunjuk, akan
tetapi telah tetaplah perkataan dari padaKu: "Sesungguhnya akan Aku penuhi neraka 
jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (As Sajdah : 32: 13)

”Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi 
neraka Jahannam. (Al Jin : 72: 15)

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh 
Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (Al Hijr: 15: 29)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang bagaimana yang sebenarnya, malaikat 
menjadi penjaga neraka, penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  malaikat menjadi penjaga neraka karena tubuhnya 
mengandung atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen dan atom nitrogen, dan mendapat perintah 
dari Allah, dilihat dari sudut dasar 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.

APA HUBUNGANNYA ANTARA MALAIKAT DENGAN ATOM HIDROGEN, ATOM 
KARBON, ATOM OKSIGEN DAN ATOM NITROGEN

Nah sekarang, kita masih tetap terus memusatkan pikiran untuk menggali dan membongkar rahasia 
yang terkandung didalam ayat: "Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat... 
(Al Muddatstsir : 74: 31) 

Ternyata malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 
31)  

Sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa Allah menyuruh malaikat menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "...malaikat...seorang laki-laki...( Al An'aam : 6: 9) 

Nah, karena malaikat adalah "...seorang laki-laki...( Al An'aam : 6: 9) , maka malaikat adalah tidak 
berbeda dengan manusia.

Artinya dalam tubuh malaikat mengandung atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen dan atom 
nitrogen.

Atau dengan kata lain, malaikat sama dengan manusia yang dalam tubuhnya mengandung 
Deoxyribonucleic acid (DNA), yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 
% atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen.

Jadi, Allah memerintahkan malaikat sebagai ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) karena 
atom-atom yang ada dalam tubuh malaikat sama dengan atom-atom yang ada dalam tubuh manusia.

Oleh karena itu malaikat bisa melihat dan mengetahui ”...Setiap kali mereka hendak keluar 
daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya...(As Sajdah : 32: 20) 

BAGAIMANA YANG SEBENARNYA KEADAAN NERAKA ITU

Nah, seterusnya, kita bongkar rahasia yang ada di balik ayat: "Orang-orang kafir dibawa ke neraka 
Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-
pintunya...(Az Zumar : 39: 71) 

Ternyata, neraka itu mempunyai ”...pintu-pintu...(Az Zumar : 39: 71) , hanya tentu saja, yang 
dimaksud dengan ”...pintu-pintu...(Az Zumar : 39: 71) ini, adalah terbuat dari atom-atom yang bisa 
menangkap atom hidrogen yang mau keluar dari ruangan neraka.

Mengapa atom hidrogen yang ditangkap?

Jawabannya adalah



Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka 
mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (Al Jin : 72: 15) 

Nah, atom karbon yang ada dalam ruh ku, yang keluar dari tubuh ”...orang yang menyimpang dari 
kebenaran...(Al Jin : 72: 15) ketika masih hidup di dunia,”...menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. 
(Al Jin : 72: 15) 

Jadi, kalau ada saja 1 atom hidrogen keluar atau lepas dari ruangan neraka, maka malaikat sebagai 
”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) akan menangkap atom hidrogen dan atom itu 
”...dikembalikan ke dalam...(As Sajdah : 32: 20) ruangan neraka lagi.

Nah sekarang, terbongkar sudah, rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: "Dan tiada Kami jadikan 
penjaga neraka itu melainkan dari malaikat... (Al Muddatstsir : 74: 31)  

Yaitu  karena malaikat sama dengan manusia yang dalam tubuhnya mengandung Deoxyribonucleic 
acid (DNA), yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen 
dan 35,59 % atom hidrogen.

Jadi, Allah memerintahkan malaikat menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) karena 
malaikat yang berbentuk atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen dan atom nitrogen, bisa 
melihat atom hidrogen yang keluar dari tubuh ruh ku.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang terkandung 
didalam ayat: "Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat... (Al Muddatstsir : 
74: 31) 

Ternyata malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 
31)  

Sekarang, timbul pertanyaan,

Mengapa Allah menyuruh malaikat menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "...malaikat...seorang laki-laki...( Al An'aam : 6: 9) 

Nah, karena malaikat adalah "...seorang laki-laki...( Al An'aam : 6: 9) , maka malaikat adalah tidak 
berbeda dengan manusia.

Artinya dalam tubuh malaikat mengandung atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen dan atom 
nitrogen.

Atau dengan kata lain, malaikat sama dengan manusia yang dalam tubuhnya mengandung 
Deoxyribonucleic acid (DNA), yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 
% atom oksigen dan 35,59 % atom hidrogen.

Jadi, Allah memerintahkan malaikat sebagai ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) karena 
atom-atom yang ada dalam tubuh malaikat sama dengan atom-atom yang ada dalam tubuh manusia.



Oleh karena itu malaikat bisa melihat dan mengetahui ”...Setiap kali mereka hendak keluar 
daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya...(As Sajdah : 32: 20) 

Nah, seterusnya, kita bongkar rahasia yang ada di balik ayat: "Orang-orang kafir dibawa ke neraka 
Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-
pintunya...(Az Zumar : 39: 71) 

Ternyata, neraka itu mempunyai ”...pintu-pintu...(Az Zumar : 39: 71) , hanya tentu saja, yang 
dimaksud dengan ”...pintu-pintu...(Az Zumar : 39: 71) ini, adalah terbuat dari atom-atom yang bisa 
menangkap atom hidrogen yang mau keluar dari ruangan neraka.

Mengapa atom hidrogen yang ditangkap?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka 
mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (Al Jin : 72: 15) 

Nah, atom karbon yang ada dalam ruh ku, yang keluar dari tubuh ”...orang yang menyimpang dari 
kebenaran...(Al Jin : 72: 15) ketika masih hidup di dunia,”...menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. 
(Al Jin : 72: 15) 

Jadi, kalau ada saja 1 atom hidrogen keluar atau lepas dari ruangan neraka, maka malaikat sebagai 
”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) akan menangkap atom hidrogen dan atom itu 
”...dikembalikan ke dalam...(As Sajdah : 32: 20) ruangan neraka lagi.

Nah sekarang, terbongkar sudah, rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: "Dan tiada Kami jadikan 
penjaga neraka itu melainkan dari malaikat... (Al Muddatstsir : 74: 31)  

Yaitu  karena malaikat sama dengan manusia yang dalam tubuhnya mengandung Deoxyribonucleic 
acid (DNA), yang terdiri dari 32,20 % atom karbon, 25,43 % atom nitrogen, 6,78 % atom oksigen 
dan 35,59 % atom hidrogen.

Jadi, Allah memerintahkan malaikat menjadi ”...penjaga neraka...(Al Muddatstsir : 74: 31) karena 
malaikat yang berbentuk atom hidrogen, atom karbon, atom oksigen dan atom nitrogen, bisa 
melihat atom hidrogen yang keluar dari tubuh ruh ku.
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