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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 mengapa Allah mengetahui rahasia di langit 
dan bumi dan rahasia manusia berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic 
acid (DNA)

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengapa 
Allah mengetahui rahasia di langit dan bumi dan rahasia manusia yaitu ayat-ayat:

"Katakanlah: "Al Quran itu diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di 
bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al Furqaan : 25: 6)

"Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan 
bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib. (At Taubah : 9: 78)

Dalam usaha membuka tabir mengapa Allah mengetahui rahasia di langit dan bumi dan rahasia 
manusia ini penulis mendasarkan pada deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau 
struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese partikel Allah adalah terdiri dari atom karbon, atom nitrogen, 
atom oksigen dan atom hidrogen apabila 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.

PARTIKEL ALLAH TERDIRI DARI ATOM OKSIGEN, ATOM NITROGEN, ATOM 
KARBON DAN ATOM HIDROGEN

Mari kita bongkar rahasia dibalik ayat: "...(Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi..." 
(Al Furqaan : 25: 6) 



Sekarang kita teliti sampai kedalam ”...rahasia di langit dan di bumi...”(Al Furqaan : 25: 6) 

Mengapa Allah mengetahui rahasia di langit dan di bumi?

Karena apa yang ada di langit dan di bumi adalah partikel partikel yang sama seperti partikiel 
partikel yang ada didalam wujud Allah. Yaitu partikel partikiel dalam bentuk atom oksigen, atom 
hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon.

Jadi karena partikerl pertikel yang ada di langit dan dibumi sama dengan partikel partikel yang ada 
dalam wujud Allah, maka secara langsung Allah mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi.

Dimana partikel partikel Allah inilah yang di ”...tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh 
(ciptaan) Kami,...(At Tahrim: 66: 12)  

Partikel partikel atau ruh ini adalah terdiri dari atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan 
atom karbon.

PARTIKEL PARTIKEL ALLAH SAMA DENGAN PARTIKEL PARTIKEL MANUSIA

Seterusnya kita gali dan bongkar rahasia yang ada dibalik ayat: "...Allah mengetahui rahasia dan 
bisikan mereka,... (At Taubah : 9: 78) 

Nah, karena manusia adalah terdiri dari atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom 
karbon sama seperti partikel partikel Allah yang berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom 
nitrogen dan atom karbon, maka secara jelas dan gamblang Allah mengetahui semua rahasia yang 
ada dalam diri manusia.

Kemudian karena atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon tidak bisa dilihat 
oleh mata manusia, maka inilah yang tersembunyi dibalik ayat "...Allah amat mengetahui segala yang
ghaib. (At Taubah : 9: 78) 

Semua yang tidak bisa dilihat oleh daya pandang manusia, dinamakan ”ghaib”, tetapi Allah 
mengetahui hal hal yang ”ghaib”ini.

Sekarang terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dalam ayat "...Allah amat mengetahui segala yang 
ghaib. (At Taubah : 9: 78) dan "...Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka,... (At Taubah : 9: 78) 

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah mengetahui rahasia di 
langit dan di bumi.

Apa yang ada di langit dan di bumi adalah partikel partikel yang sama seperti partikiel partikel yang
ada didalam wujud Allah. Yaitu partikel partikiel dalam bentuk atom oksigen, atom hidrogen, atom 
nitrogen dan atom karbon.

Jadi karena partikerl pertikel yang ada di langit dan dibumi sama dengan partikel partikel yang ada 
dalam wujud Allah, maka secara langsung Allah mengetahui rahasia yang ada di langit dan di bumi.

Dimana partikel partikel Allah inilah yang di ”...tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh 
(ciptaan) Kami,...(At Tahrim: 66: 12)  



Partikel partikel atau ruh ini adalah terdiri dari atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan 
atom karbon.
 
Manusia adalah terdiri dari atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon sama 
seperti partikel partikel Allah yang berupa atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom 
karbon, maka secara jelas dan gamblang Allah mengetahui semua rahasia yang ada dalam diri 
manusia.

Kemudian karena atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon tidak bisa dilihat 
oleh mata manusia, maka inilah yang tersembunyi dibalik ayat "...Allah amat mengetahui segala yang
ghaib. (At Taubah : 9: 78) 

Semua yang tidak bisa dilihat oleh daya pandang manusia, dinamakan ”ghaib”, tetapi Allah 
mengetahui hal hal yang ”ghaib”ini.

Sekarang terbongkarlah rahasia yang tersembunyi dalam ayat "...Allah amat mengetahui segala yang 
ghaib. (At Taubah : 9: 78) dan "...Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka,... (At Taubah : 9: 78) 
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