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DASAR PEMIKIRAN

Sebelumnya penulis meminta ampun dari Allah SWT sehubungan disini penulis mencoba untuk
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai laki laki yahudi yang suka laki laki  
berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat dalam Al Quran yang bisa dijadikan dasar untuk membuka rahasia laki laki  
yahudi yang suka laki laki yaitu ayat-ayat:

"Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya, (Al 
Hijr : 15: 61) Dan datanglah penduduk kota itu (ke rumah Luth) dengan gembira (karena) 
kedatangan tamu-tamu itu. (Al Hijr : 15: 67) Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata 
kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu 
memperlihatkan(nya)?" (An Naml : 27: 54) Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah 
dengan mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)."(Al Hijr : 15: 71) Mereka 
menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk 
orang-orang yang diusir"(Asy Syu'araa': 26: 167) Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan 
mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka 
itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya) bersih" (An Naml : 27: 56)

"Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu." (Asy Syu'araa': 26: 
168)

Dalam usaha membuka rahasia laki laki yahudi yang suka laki laki ini penulis mempergunakan alat 
yang dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam 
nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  laki laki yahudi yang suka laki laki perusak peradaban manusia
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.



SIAPA NABI YAHUDI YANG UMMAT LAKI LAKINYA SUKA LAKI LAKI 

Mari sekarang kita secara bersama sama membongkar rahasia dibalik ayat:"Maka tatkala para 
utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya, (Al Hijr : 15: 61)

Ternyata nabi orang yahudi ini adalah Nabi Luth.

Mengapa Nabi Luth adalah nabi orang yahudi?

Karena seperti dalam ayat: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa
kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (An Naml : 27: 54)  

Jadi Nabi Luth adalah salah seorang Nabi dari kaum yahudi.

LAKI LAKI YAHUDI SUKA MENGERJAKAN PERBUATAN FAAHISYAH

Mari kita bongkar mengapa laki laki yahudi dianggap perusak peradaban manusia?

Karena laki laki yahudi suka laki laki atau laki laki yahudi suka melakukan perbuatan faahisyah 
”Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (An Naml : 27: 54)  

PERBUATAN FAAHISYAH PENGHANCUR PERADABAN MANUSIA

Seterusnya kita gali rahasia dibalik ayat: ”Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan 
mereka), jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)."(Al Hijr : 15: 71) 

Nah sekarang, perbuatan laki laki yahudi suka laki laki adalah perbuatan yang menyebabkan 
peradaban manusia jatuh ke jurang kehancuran.

Karena bagi laki laki yahudi perempuan adalah tidak memberikan fungsi apapun, selain sebagai 
manusia yang bernafas saja. Inilah salah satu penyebab kehancuran peradaban manusia.

LAKI LAKI YAHUDI MENENTANG SEGALA ATURAN YANG MENGHALANGI 
KEINGINAN FAAHISYAHNYA

Selanjutnya kita bongkar rahasia dibalik ayat: ”Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan 
mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-
orang yang (menda'wakan dirinya) bersih" (An Naml : 27: 56) 

Sekarang terbongkarlah laki laki yahudi yang suka laki laki akan melakukan tindakan apapun demi 
dorongan faahisyahnya

Nabi yahudi, Nabi Luth walaupun mengatakan: "...Sesungguhnya aku sangat benci kepada 
perbuatanmu." (Asy Syu'araa': 26: 168) ternyata tidak dianggap oleh laki laki yahudi dari 
kaumnya Nabi Luth.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat:"Maka 
tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut pengikutnya, (Al Hijr : 15: 61)

Ternyata nabi orang yahudi ini adalah Nabi Luth.



Mengapa Nabi Luth adalah nabi orang yahudi?

Karena seperti dalam ayat: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa
kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (An Naml : 27: 54)  

Jadi Nabi Luth adalah salah seorang Nabi dari kaum yahudi.

Laki laki yahudi dianggap perusak peradaban manusia

Karena laki laki yahudi suka laki laki atau laki laki yahudi suka melakukan perbuatan faahisyah 
”Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?" (An Naml : 27: 54)  

Perempuan dianggap angin lalu: ”Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku (kawinlah dengan mereka), 
jika kamu hendak berbuat (secara yang halal)."(Al Hijr : 15: 71) 

Karena itu perbuatan laki laki yahudi yang suka laki laki adalah perbuatan yang menyebabkan 
peradaban manusia jatuh ke jurang kehancuran.

Ini disebabkan menurut laki laki yahudi perempuan adalah tidak memberikan fungsi apapun, selain 
sebagai manusia yang bernafas saja. Inilah salah satu penyebab kehancuran peradaban manusia.
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