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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 orang yahudi diharamkan masuk Kanaan 
berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat dalam Al Quran yang bisa dijadikan dasar untuk membuka rahasia orang yahudi 
dilarang masuk ke kanaan yaitu ayat-ayat:

"Mereka berkata: "Hai Musa, kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, 
selagi mereka ada didalamnya, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah 
kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja." (Al Maa'idah: 5: 24) 
Berkata Musa: "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab 
itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." (Al Maa'idah: 5: 25)

"Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka 
selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi 
(padang Tiih) itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang 
fasik itu." (Al Maa'idah: 5: 26)

Dalam usaha membuka rahasia orang yahudi diharamkan masuk Kanaan penulis mempergunakan 
alat yang dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler 
asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  orang yahudi bukan penduduk Kanaan, orang Kanaan dan 
orang palestin sudah ada di Kanaan 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.

DI KANAAN SUDAH ADA ORANG KANAAN DAN ORANG PALESTIN SEBELUM 
ORANG YAHUDI DATANG



sebelum orang yahudi ini masuk ke Kanaan sudah ada penduduk Kanaan dan orang palestin.

Nah menurut ajaran yahudi itu Kanaan adalah tempat yang dijanjikan oleh tuhan yahudi. Tetapi 
kenyataan di Kanaan sudah ada penduduk Kanaan dan orang palestin "Mereka berkata: "Hai Musa, 
kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya..., (Al 
Maa'idah: 5: 24) 

Disini sudah jelas digambarkan bahwa di Kanaan yang menurut ajaran yahudi satu negeri yang 
telah dijanjikan tuhan yahudi ternyata negeri itu adalah negeri orang Kanaan dan orang palestin.

ORANG YAHUDI DIHARAMKAN MASUK KE KANAAN

"Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka...” (Al 
Maa'idah: 5: 26) 

Walaupun telah diharamkan orang yahudi masuk ke Kanaan tetapi mereka terus melakukan 
penyerbuan. Dan yang gigih menghadapi orang orang yahudi ini adalah orang palestin. 

YAHUDI PENIPU DAN PEMBOHONG DENGAN MENGATAKAN KANAAN NEGERI 
YANG DIJANJIKAN OLEH TUHAN YAHUDI

Sekarang terlihat dengan jelas bahwa kita semua yang ratusan juta manusia di bumi ini ditipu dan 
dibohongi oleh yahudi dengan ajaran sesatnya.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di Kanaan sudah ada orang 
Kanaan dan orang palestin sebelum orang yahudi datang.

Nah menurut ajaran yahudi itu Kanaan adalah tempat yang dijanjikan oleh tuhan yahudi. Tetapi 
kenyataan di Kanaan sudah ada penduduk Kanaan dan orang palestin "Mereka berkata: "Hai Musa, 
kami sekali sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada didalamnya..., (Al 
Maa'idah: 5: 24) 

Disini sudah jelas digambarkan bahwa di Kanaan yang menurut ajaran yahudi satu negeri yang 
telah dijanjikan tuhan yahudi ternyata negeri itu adalah negeri orang Kanaan dan orang palestin.

Orang yahudi diharamkan masuk Kanaan "Allah berfirman: "(Jika demikian), maka sesungguhnya 
negeri itu diharamkan atas mereka...” (Al Maa'idah: 5: 26) 

Walaupun telah diharamkan orang yahudi masuk ke Kanaan tetapi mereka terus melakukan 
penyerbuan. Dan yang gigih menghadapi orang orang yahudi ini adalah orang palestin. 

Yahudi menipu dan membohong dengan mengatakan Kanaan negeri yang dijanjikan oleh tuhan 
yahudi.

Sekarang terlihat dengan jelas bahwa kita semua yang ratusan juta manusia di bumi ini ditipu dan 
dibohongi oleh yahudi dengan ajaran sesatnya.
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