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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 membangkan kepada nabi 
yahudi berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat dalam Al Quran yang bisa dijadikan dasar untuk membuka rahasia bagaimana 
orang yahudi membangkan kepada perintah nabi yahudi yaitu ayat-ayat:

"Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami 
buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah 
seorang dari orang-orang yang jahil". (Al Baqarah : 2: 67) Mereka menjawab: " Mohonkanlah 
kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina apakah itu." 
Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang 
tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan 
kepadamu". (Al Baqarah : 2: 68) Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami 
agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah 
berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi 
menyenangkan orang-orang yang memandangnya." (Al Baqarah : 2: 69) Mereka berkata: 
"Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana 
hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan 
sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." (Al 
Baqarah : 2: 70)

"Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang 
belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak 
bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat
sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak 
melaksanakan perintah itu. (Al Baqarah : 2: 71)

Dalam usaha membuka rahasia bagaimana pembangkangan orang yahudi kepada nabi yahudi ini 
penulis mempergunakan alat yang dinamakan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat 
atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese orang yahudi selalu tidak menurut dan tidak mematuhi 
peraturan dan perintah nabinya kalau 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 ORANG YAHUDI INI

Mari sekarang kita secara bersama sama membongkar rahasia dibalik ayat: "...ketika Musa berkata 
kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina."...(Al 
Baqarah : 2: 67)  

Ternyata disini terlihat dan tergambar dengan jelas bahwa nabi orang yahudi ini adalah Nabi Musa.

Mengapa Nabi Musa adalah nabi orang yahudi?

Jawabannya adalah seperti dalam ayat: "...ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: "Apakah kamu hendak 
menjadikan kami buah ejekan?..."(Al Baqarah : 2: 67) 

Jadi Nabi Musa adalah salah seorang Nabi dari kaum yahudi.

ORANG YAHUDI SELALU TIDAK MEMATUHI PERINTAH NABINYA

Sekarang, ketika Nabi Musa menyuruh pengikutnya orang orang yahudi untuk mencari sapi betina 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina."...(Al Baqarah : 2: 67)  

Ternyata itu orang yahudi pengikut Nabi Musa bukan mematuhi perintah, melainkan balik bertanya 
”..."Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina 
apakah itu."... Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 
betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu". (Al Baqarah : 2: 68)  

Seterusnya orang yahudi ini tidak cukup sampai disini saja melainkan terus bertanya”Mereka 
berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa 
warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina 
yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." (Al 
Baqarah : 2: 69)  

Orang yahudi ini terus makin gencar bertanya ”Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu 
untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena 
sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat 
petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." (Al Baqarah : 2: 70) 

Jawab Nabi Musa "..."Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang 
belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, 
tidak ada belangnya."... (Al Baqarah : 2: 71) 



ORANG YAHUDI MAU TAHU SAMPAI SEKECILKECILNYA TETAPI MENJADIKAN 
DIRI MEREKA TERJERAT OLEH PERTANYAANYA ITU

Apa yang terjadi pada orang yahudi, kaum Nabi Musa ini, setelah berkali kali bertanya tentang sapi 
betina ini. Akhirnya orang yahudi pengikut Nabi Musa ini”...”Sekarang barulah kamu menerangkan 
hakikat sapi betina yang sebenarnya"...(Al Baqarah : 2: 71) 

Tetapi apa akibatnya, orang yahudi pengikut Nabi Musa "...berkata: "Sekarang barulah kamu 
menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya"...(Al Baqarah : 2: 71) kemudian ”...hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah itu. (Al Baqarah : 2: 71)  

Inilah akibat pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa, orang yahudi.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia dibalik ayat: "...ketika 
Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi 
betina."...(Al Baqarah : 2: 67)  

Ternyata disini terlihat dan tergambar dengan jelas bahwa nabi orang yahudi ini adalah Nabi Musa.

Nabi Musa adalah nabi orang yahudi seperti disebutkan dalam ayat: "...ketika Musa berkata kepada 
kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata: 
"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?..."(Al Baqarah : 2: 67) 

Jadi Nabi Musa adalah salah seorang Nabi dari kaum yahudi.

ketika Nabi Musa menyuruh pengikutnya orang orang yahudi untuk mencari sapi betina 
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina."...(Al Baqarah : 2: 67)  

Ternyata itu orang yahudi pengikut Nabi Musa bukan mematuhi perintah, melainkan balik bertanya 
”..."Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina 
apakah itu."... Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi 
betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu". (Al Baqarah : 2: 68)  

Seterusnya orang yahudi ini tidak cukup sampai disini saja melainkan terus bertanya”Mereka 
berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa 
warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina 
yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya." (Al 
Baqarah : 2: 69)  

Orang yahudi ini terus makin gencar bertanya ”Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu 
untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena 
sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat 
petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)." (Al Baqarah : 2: 70) 

Jawab Nabi Musa "..."Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang 
belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, 
tidak ada belangnya."... (Al Baqarah : 2: 71) 

Orang yahudi, kaum Nabi Musa ini, setelah berkali kali bertanya tentang sapi betina ini. Akhirnya 
orang yahudi pengikut Nabi Musa ini”...”Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina 



yang sebenarnya"...(Al Baqarah : 2: 71) 

Tetapi apa akibatnya, orang yahudi pengikut Nabi Musa "...berkata: "Sekarang barulah kamu 
menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya"...(Al Baqarah : 2: 71) kemudian ”...hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah itu. (Al Baqarah : 2: 71)  

Inilah akibat pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa, orang yahudi.
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