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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah mengenai mengapa nabi nabi hampir 98% 
adalah hanya orang yahudi, terlebih dahulu penulis  memohon ampun kepada Allah SWT. Disini 
penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia Allah mengenai mengapa nabi nabi 
hampir 98% adalah hanya orang yahudi dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah mengenai mengapa nabi nabi hampir 
98% adalah hanya orang yahudi yaitu ayat:

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian 
Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun 
bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. (Al A'raaf : 7: 11)

”Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan 
wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) 
kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163)

”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (Al A'raaf :7:  80)

”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash Shaaffaat : 
37: 114)

”...Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat 
membenarkan dan seorang nabi. (Maryam : 19:56)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah mengenai mengapa nabi nabi hampir 98% 
adalah hanya orang yahudi penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese karena nabi Ibrahim orang yahudi, semua nabi nabi adalah 
orang yahudi, keecuali nabi Muhammad apabila 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.

ADAM ADALAH DARI AFRIKA

Mari kita sekarang bongkar rahasia dibalik ayat: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
(Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu,..(Al A'raaf : 7: 11) Dan ayat: ”...Allah menciptakan Adam dari 
tanah... (Ali 'Imran: 3: 59

Nah, ternyata Adam hidup dan menurunkan keturunan manusia sampai sekarang berasal dari Afrika 
disekitar danau Victoria. Kemudian Adam dianggap sebagai nabi.

DARI MULAI NABI IDRIS, NABI NUH SAMPAI NABI ISMAIL ADALAH ORANG 
YAHUDI

Mari kita bongkar terus untuk membuka rahasia dibalik ayat: ”Dan ceritakanlah (hai Muhammad 
kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran...”(Maryam : 19:56) 

Dan ayat: ”...Kami telah memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami 
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, 
Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163) 

Serta ayat: ”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya)..." (Al A'raaf :7:  80)

Lalu ayat: ”Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya 
untuk sekalian manusia. (Al Anbiyaa' : 21: 71) mm 

Kemudian ayat: ”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash 
Shaaffaat : 37: 114) 

Sekarang terbongkarlah bahwa hampir 98% nabi nabi adalah keturunan orang Yahudi dari mulai 
Nabi Idris sampai kepada Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Adam.

KUNCINYA ADALAH NABI IBRAHIM KETURUNAN ORANG YAHUDI

Haplogrup J yang melahirkan J1 dan J2, yang merupakan nenek moyang orang yahudi. 
(Familytreedna) 

Haplogrup J terbentuk 25000 tahun yang lalu, di daerah perbatasan antara Saudi Arabia, Jordania 
dan Mesir. (Familytreedna) 

Nenek moyang orang yahudi dari haplogrup J ini yang berasal dari perbatasan antara Saudi Arabia 
dan Jordania beremigrasi menuju ke Ur di Irak, sekitar antara tahun 2000-1500 SM.

Dimana di Ur inilah lahir Nabi Ibrahim.



KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: 
"Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu,..(Al A'raaf : 7: 11) 
Dan ayat: ”...Allah menciptakan Adam dari tanah... (Ali 'Imran: 3: 59

Ternyata Adam hidup dan menurunkan keturunan manusia sampai sekarang berasal dari Afrika 
disekitar danau Victoria. Kemudian Adam dianggap sebagai nabi.

Dari mulai nabi Idris, nabi Nuh sampai nabi Ismail adalah orang yahudi.

Rahasia dibalik ayat: ”Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di
dalam Al Quran...”(Maryam : 19:56) 

Dan ayat: ”...Kami telah memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami 
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, 
Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163) 

Serta ayat: ”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya)..." (Al A'raaf :7:  80)

Lalu ayat: ”Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya 
untuk sekalian manusia. (Al Anbiyaa' : 21: 71) mm 

Kemudian ayat: ”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash 
Shaaffaat : 37: 114) 

Sekarang terbongkarlah bahwa hampir 98% nabi nabi adalah keturunan orang Yahudi dari mulai 
Nabi Idris sampai kepada Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Adam.

Kuncinya adalah nabi Ibrahim keturunan orang yahudi.

Haplogrup J yang melahirkan J1 dan J2, yang merupakan nenek moyang orang yahudi. 
(Familytreedna) 

Haplogrup J terbentuk 25000 tahun yang lalu, di daerah perbatasan antara Saudi Arabia, Jordania 
dan Mesir. (Familytreedna) 

Nenek moyang orang yahudi dari haplogrup J ini yang berasal dari perbatasan antara Saudi Arabia 
dan Jordania beremigrasi menuju ke Ur di Irak, sekitar antara tahun 2000-1500 SM.

Dimana di Ur inilah lahir Nabi Ibrahim.
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