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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah kita mencintai Allah, Allah mencintai kita dan mengampuni 
dosa kita terlebih dahulu penulis  memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba 
untuk membuka tabir yang menutupi rahasia tentang kita mencintai Allah, Allah mencintai kita dan 
mengampuni dosa kita dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid 
(DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang kita mencintai Allah, Allah 
mencintai kita dan mengampuni dosa kita yaitu ayat-ayat:

”Katakanlah: "Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah mencintaimu dan 
mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali 'Imran : 3: 31) 

"Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu 
dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan 
kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta 
menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-
orang yang mengikuti jalan yang lurus, (Al Hujuraat : 49: 7)

"Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk
patuh kepada Tuhan semesta alam". (Al Baqarah: 2: 131) 

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72)

"...Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada 
Maryam, dan roh dari-Nya...(An Nisaa' : 4: 171)

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

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (Qaaf : 50: 16)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang kita mencintai Allah, Allah mencintai 
kita dan mengampuni dosa kita penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese kita mencintai Allah, Allah mencintai kita dan mengampuni 
dosa kita, cinta yang sempurna 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 YANG DIMAKSUD DENGAN CINTA OLEH ALLAH

Nah, sekarang kita masih tetap memfokuskan pikiran untuk menggali rahasia yang ada tersimpan 
dibalik ayat: ”Katakanlah: "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31) 

Nah, timbul pertanyaan dalam pikiran kita, 

Apakah yang dimaksud oleh Allah dengan "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)?  

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat "Tunduk patuhlah!" ...(Al Baqarah: 2: 131) 

Nah sekarang, terbongkarlah, dimana "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)  dengan syarat 
"Tunduk patuhlah!" ...(Al Baqarah: 2: 131) 

CINTA KEPADA ALLAH DITUNJUKKAN DENGAN TUNDUK PATUH DAN 
MENGIKUTI ALLAH

Selanjutnya kita terus bongkar rahasia yang tersimpan dibalik ayat: ”Katakanlah: "Jika kamu 
mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali 'Imran : 3: 31) 

Terbongkarlah sekarang, rahasia cinta kepada Allah, yaitu apabila kita cinta kepada Allah dan 
sebelum Allah membalas cinta kita, maka kita harus tunduk patuh dan mengikuti Allah.

Dua persyaratan yang telah dideklarkan oleh Allah kalau kita cinta kepada Allah, yairtu pertama 
kita harus tunduk patuh dan kedua kita harus mengikuti Allah.

Nah, kalau dua persyaratan yang telah dideklarkan oleh Allah kita penuhi, maka Allah akan 
membalas cinta kita dengan membalas "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)  

Disini bukan hanya Allah membalas cinta kita, melainkan juga Allah ”...mengampuni dosa-dosa..." 
(Ali 'Imran : 3: 31)  kita.

ROH ALLAH DEKAT KEPADA KITA, ADA DALAM TUBUH KITA

Nah, karena ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) Allah sudah mendeklarkan 
”...Kutiupkan kepadanya...(Shaad : 38: 72) artinya roh Allah sudah ada dalam tubuh kita.

Berarti Allah ”...lebih dekat...daripada urat leher...(Qaaf : 50: 16) kita.



CINTA KEPADA ALLAH ADALAH CINTA YANG SEMPURNA

Jadi sekarang telah terbongkar rahasia tentang cinta kepada Allah ”...Jika kamu mencintai Allah,... 
maka Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31) 

Apabila kita cinta kepada Allah "...Tunduk patuhlah...(Al Baqarah: 2: 131) dan ”...ikutilah...(Ali 
'Imran : 3: 31) Allah.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang ada tersimpan 
dibalik ayat: ”Katakanlah: "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31) 

Nah, timbul pertanyaan dalam pikiran kita, 

Apakah yang dimaksud oleh Allah dengan "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)?  

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat "Tunduk patuhlah!" ...(Al Baqarah: 2: 131) 

Nah sekarang, terbongkarlah, dimana "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)  dengan syarat 
"Tunduk patuhlah!" ...(Al Baqarah: 2: 131) 

Selanjutnya kita terus bongkar rahasia yang tersimpan dibalik ayat: ”Katakanlah: "Jika kamu 
mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (Ali 'Imran : 3: 31) 

Terbongkarlah sekarang, rahasia cinta kepada Allah, yaitu apabila kita cinta kepada Allah dan 
sebelum Allah membalas cinta kita, maka kita harus tunduk patuh dan mengikuti Allah.

Dua persyaratan yang telah dideklarkan oleh Allah kalau kita cinta kepada Allah, yairtu pertama 
kita harus tunduk patuh dan kedua kita harus mengikuti Allah.

Nah, kalau dua persyaratan yang telah dideklarkan oleh Allah kita penuhi, maka Allah akan 
membalas cinta kita dengan membalas "...Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31)  

Disini bukan hanya Allah membalas cinta kita, melainkan juga Allah ”...mengampuni dosa-dosa..." 
(Ali 'Imran : 3: 31)  kita.

Nah, karena ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...ruh Ku...(Al Hijr: 15: 29) Allah sudah mendeklarkan 
”...Kutiupkan kepadanya...(Shaad : 38: 72) artinya roh Allah sudah ada dalam tubuh kita.

Berarti Allah ”...lebih dekat...daripada urat leher...(Qaaf : 50: 16) kita.

Jadi sekarang telah terbongkar rahasia tentang cinta kepada Allah ”...Jika kamu mencintai Allah,... 
maka Allah mencintaimu...(Ali 'Imran : 3: 31) 

Apabila kita cinta kepada Allah "...Tunduk patuhlah...(Al Baqarah: 2: 131) dan ”...ikutilah...(Ali 
'Imran : 3: 31) Allah.
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