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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 istri-istri yang suci dalam surga berdasarkan
struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Dari seluruh isi Al Quran ada beberapa ayat yang bisa dijadikan kunci untuk membuka rahasia 
tentang istri-istri yang suci dalam surga yaitu ayat-ayat:

"Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?." 
Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang 
mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-
isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. 
(Ali 'Imran : 3: 15)

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke 
dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi 
perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (Al 
Hajj: 22: 23)

Dalam usaha membuka tabir istri-istri yang suci dalam surga penulis mempergunakan alat yang 
dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam 
nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese istri-istri yang suci dalam surga adalah istri-istri yang datang 
dari bumi kita sekarang ini dilihat dari sudut 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.



SURGA ADA DI BUMI KITA SEKARANG INI

Sekarang mari kita bongkar rahasia yang ada dibalik ayat: "...pada sisi Tuhan mereka ada surga yang 
mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya...(Ali 'Imran : 3: 15)  
Kemudian kita terus bongkar rahasia yang juga ada dibalik ayat: ”...Di surga itu mereka diberi 
perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (Al Hajj: 
22: 23) 

Nah sekarang terbongkarlah bahwa surga yang didalamnya ada istri-istri yang suci, sungai-sungai, 
gelang-gelang dari emas dan mutiara, pakaian sutera ternyata surga ini ada di bumi kita ini.

Mengapa?

Karena emas adalah pecahan-pecahan bintang yang meledak dan mati milyaran tahun yang lalu 
dimana pecahan-pecahan bintang yang mengandung emas menjadi bumi kita sekarang ini yang 
terbentuk lima milyaran tahun yang lalu.

Begitu juga dengan mutiara, sutera dan sungai-sungai adalah semuanya ada di bumki kita sekarang 
ini.

ISTRI-ISTRI YANG SUCI DALAM SURGA

Nah, kalau kita terus menggali makin dalam ayat: ”...mereka kekal didalamnya...(mereka dikaruniai) 
isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah...(Ali 'Imran : 3: 15) 

Nah sekarang, istri istri yang suci dalam surga datangnya dari bumi kita sekarang ini. Dimana istri-
istri ini setelah meninggal dunia, atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbonnya 
keluar dari dalam tubuhnya berkumpul di darul akhirat dan berada dalam surga.

Jadi gambaran istri-istri yang disucikan ini adalah gambaran yang ditunjukkan kepada kita di bumi 
ini yang sebenarnya adalah istri-istri yang suci ini adalah merupakan atom oksigen, atom hidrogen, 
atom nitrogen dan atom karbon.

Dan kita manusia sekarang ini juga di bumi ini adalah terbentuk dari atom oksigen, atom hidrogen, 
atom nitrogen dan atom karbon.

Jadi sebenarnya keadaan dalam surga adalah tidak berbeda dengan keadaan di bumi kita sekarang 
ini.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang ada dibalik ayat: 
"...pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal 
didalamnya...(Ali 'Imran : 3: 15)  

Kemudian kita terus bongkar rahasia yang juga ada dibalik ayat: ”...Di surga itu mereka diberi 
perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (Al Hajj: 
22: 23) 

Sekarang terbongkarlah bahwa surga yang didalamnya ada istri-istri yang suci, sungai-sungai, 
gelang-gelang dari emas dan mutiara, pakaian sutera ternyata surga ini ada di bumi kita ini.

Mengapa?



Karena emas adalah pecahan-pecahan bintang yang meledak dan mati milyaran tahun yang lalu 
dimana pecahan-pecahan bintang yang mengandung emas menjadi bumi kita sekarang ini yang 
terbentuk lima milyaran tahun yang lalu.

Begitu juga dengan mutiara, sutera dan sungai-sungai adalah semuanya ada di bumki kita sekarang 
ini.

Kalau kita terus menggali makin dalam ayat: ”...mereka kekal didalamnya...(mereka dikaruniai) isteri-
isteri yang disucikan serta keridhaan Allah...(Ali 'Imran : 3: 15) 

Sekarang, istri istri yang suci dalam surga datangnya dari bumi kita sekarang ini. Dimana istri-istri 
ini setelah meninggal dunia, atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbonnya 
keluar dari dalam tubuhnya berkumpul di darul akhirat dan berada dalam surga.

Jadi gambaran istri-istri yang disucikan ini adalah gambaran yang ditunjukkan kepada kita di bumi 
ini yang sebenarnya adalah istri-istri yang suci ini adalah merupakan atom oksigen, atom hidrogen, 
atom nitrogen dan atom karbon.

Kita manusia sekarang ini juga di bumi ini adalah terbentuk dari atom oksigen, atom hidrogen, atom
nitrogen dan atom karbon.

Jadi sebenarnya keadaan dalam surga adalah tidak berbeda dengan keadaan di bumi kita sekarang 
ini.
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