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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah surga sudah dibuka sebelum matahari mati terlebih dahulu 
penulis  memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang 
menutupi rahasia sebenarnya surga sudah dibuka sebelum matahari mati dari sudut struktur 
molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang surga sudah dibuka sebelum 
matahari mati yaitu ayat-ayat:

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah 
makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah 
kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Al 
Baqarah: 2: 35)

"syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam 
surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi 
balasan kepada orang-orang yang bertakwa, (An Nahl: 16: 31)

”Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan. 
(Az Zukhruf : 43: 73)

”Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan." (Az Zukhruf : 43: 
70)

”Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun 
ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 
(At Taubah: 9: 100)

”Apabila matahari digulung, (At Takwiir: 81: 1) 

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

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang surga sudah dibuka sebelum matahari 
mati penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau 
struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese surga sudah dibuka sejak Adam sebelum matahari mati 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.

ROH ALLAH YANG KELUAR DARI TUBUH ORANG MATI DALAM KUBUR SETELAH 
ALLAH RIDHA KEPADA ORANG TERSEBUT LANGSUNG DIMASUKKAN KEDALAM 
SURGA 

Nah sekarang, kembali kita memfokuskan pikiran untuk membongkar rahasia dibalik ayat: "Dan 
Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai,..(Al Baqarah: 2: 35) 

Ternyata sekarang terbongkarlah bahwa surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang percaya 
kepada Allah dan beramal saleh adalah surga yang pernah dihuni oleh Adam dan istrinya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah

Mengapa surga itu sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia, malaikat, jin, iblis dan 
syaitan diciptakan?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: "syurga 'Adn...mengalir di bawahnya sungai-sungai,...(An Nahl: 16: 31) dan
ayat: ”Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak...(Az Zukhruf : 43: 73) 

Nah, ternyata sekarang terbongkarlah bahwa sungai dengan air yang mengandung atom oksigen dan
atom hidrogen dan buah-buahan memerlukan cahaya Allah dengan photonnya yang menerangi 
kehidupan dalam surga. Dimana cahaya Allah yang mengandung photon itu adalah sinar matahari.

Jadi surga itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya bumi. Karena bumi diciptakan
setelah matahari diciptakan.

SELAMA MATAHARI BELUM MATI, MAKA SELAMA ITU SURGA TETAP ADA

Nah, karena surga dan semua kehidupan yang ada didalamnya tergantung kepada cahaya Allah 
dengan photonnya melalui sinar matahari, maka orang-orang yang telah mati dan Allah telah 
meridhai mereka, langsung dimasukkan kedalam surga. 

Orang-orang yang percaya kepada Allah sejak 1400 tahun yang lalu yang dinamakan ”Orang-orang 
yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai- sungai di dalamnya selama-lamanya...(At 
Taubah: 9: 100) 



Memang surga sudah ada, mereka tinggal dimasukkan kedalam surga, karena ”...Allah ridha kepada 
mereka...(At Taubah: 9: 100)  

SEKARANG ROH ALLAH YANG KELUAR DARI TUBUH ORANG MATI YANG ALLAH 
TELAH RIDHA KEPADANYA BERKUMPUL DI SURGA

Nah, terbongkarlah sekarang rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”Masuklah kamu ke dalam 
surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan." (Az Zukhruf : 43: 70) 

Karena memang surga sudah ada dari sejak bumi diciptakan dan telah dihuni oleh Adam dan 
istrinya "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini...(Al Baqarah: 2:
35) 

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: "Dan Kami
berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-
makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai,..(Al Baqarah: 2: 35) 

Ternyata sekarang terbongkarlah bahwa surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang percaya 
kepada Allah dan beramal saleh adalah surga yang pernah dihuni oleh Adam dan istrinya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah

Mengapa surga itu sudah diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia, malaikat, jin, iblis dan 
syaitan diciptakan?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dibalik ayat: "syurga 'Adn...mengalir di bawahnya sungai-sungai,...(An Nahl: 16: 31) dan
ayat: ”Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak...(Az Zukhruf : 43: 73) 

Nah, ternyata sekarang terbongkarlah bahwa sungai dengan air yang mengandung atom oksigen dan
atom hidrogen dan buah-buahan memerlukan cahaya Allah dengan photonnya yang menerangi 
kehidupan dalam surga. Dimana cahaya Allah yang mengandung photon itu adalah sinar matahari.

Jadi surga itu diciptakan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya bumi. Karena bumi diciptakan
setelah matahari diciptakan.

Nah, karena surga dan semua kehidupan yang ada didalamnya tergantung kepada cahaya Allah 
dengan photonnya melalui sinar matahari, maka orang-orang yang telah mati dan Allah telah 
meridhai mereka, langsung dimasukkan kedalam surga. 

Orang-orang yang percaya kepada Allah sejak 1400 tahun yang lalu yang dinamakan ”Orang-orang 
yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah
menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai- sungai di dalamnya selama-lamanya...(At 
Taubah: 9: 100) 

Memang surga sudah ada, mereka tinggal dimasukkan kedalam surga, karena ”...Allah ridha kepada 
mereka...(At Taubah: 9: 100)  
Nah, terbongkarlah sekarang rahasia yang tersembunyi dibalik ayat: ”Masuklah kamu ke dalam 
surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan." (Az Zukhruf : 43: 70) 



Karena memang surga sudah ada dari sejak bumi diciptakan dan telah dihuni oleh Adam dan 
istrinya "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini...(Al Baqarah: 2:
35) 
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