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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah rahasia Allah mengenai orang yahudi yang membuat 
ajarannya sendiri, terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis 
mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia Allah mengenai orang yahudi yang membuat
ajarannya sendiri dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah mengenai orang yahudi yang membuat
ajarannya sendiri yaitu ayat:

"Ya Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera 
(memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut 
mereka:"Kami telah beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-
orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat 
suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka 
merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: "Jika 
diberikan ini (yang sudah di robah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika 
kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah." Barangsiapa yang Allah menghendaki 
kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) 
daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati 
mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. 
(Al Maa'idah : 5: 41)

”Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, apa saja yang 
Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang
membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya 
dan menolongnya". Allah berfirman: "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku 
terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami mengakui." Allah berfirman: "Kalau 
begitu saksikanlah (hai para nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu." (Ali 'Imran : 3:
81)

”Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan 
wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) 
kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163)

”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata 
kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" (Al A'raaf :7:  80)

”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash Shaaffaat : 
37: 114)

”Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al 
Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. 
(Maryam : 19:56)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah mengenai orang yahudi yang membuat 
ajarannya sendiri penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat



atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese hampir semua nabi nabi adalah orang yahudi apabila dilihat 
dari sudut dasar 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.

ORANG YAHUDI SUKA MENDENGAR DAN MEMBUAT BERITA BOHONG

Mari kita bersama sama membongkar rahasia dibalik ayat: ”...dan (juga) di antara orang-orang 
Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong...” (Al Maa'idah : 5: 41) 

Sekarang terbongkarlah bahwa orang yahusi itu suka mendengar berita bohong, kemudian berita 
bohong itu ditulis dan disebarkan kemana-mana.

Sekarang siapa itu orang yahudi ternyata menurut apa yang ada dalam Al Quran orang yahudi ini 
menganggap keturunan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa.

Mari kita bongkar lebih lanjut apa yang ada dalam Al Quran

NABI ADAM BERASAL DARI AFRIKA

Mari kita sekarang gali apa yang tertuang dalam ayat: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
(Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu
kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis...(Al A'raaf : 7: 11) Dan ayat: ”...Allah 
menciptakan Adam dari tanah... (Ali 'Imran: 3: 59) serta ayat "…”Sesungguhnya Aku akan 
menciptakan manusia dari tanah." (Shaad : 38: 71)

Ternyata Nabi Adam hidup dan menurunkan keturunan manusia sampai sekarang berasal dari 
Afrika disekitar danau Victoria. 

NABI IDRIS DAN NABI NUH BESERTA KETURUNANNYA ADALAH ORANG YAHUDI

Selanjutnya kita gali lagi ayat: ”Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: 
"Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu 
seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman 



kepadanya dan menolongnya"...." (Ali 'Imran : 3: 81)  

Dan ayat: ”Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al 
Quran...”(Maryam : 19:56) 

Serta ayat: ”Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 
memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu 
(pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163) 

Seterusnya dalam ayat: ”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya)..." (Al A'raaf :7:  80)

Dan ayat: ”Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya 
untuk sekalian manusia. (Al Anbiyaa' : 21: 71) mm 

Serta ayat: ”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash 
Shaaffaat : 37: 114) 

Ternyata disini tergambar dengan jelas bahwa ”...para nabi...." (Ali 'Imran : 3: 81) ini adalah 
keturunan orang Yahudi dari mulai Nabi Idris sampai kepada Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad
dan Nabi Adam.

Inilah rahasia yang berada dibalik ayat: ”Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para 
nabi: "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang 
kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-
sungguh beriman kepadanya dan menolongnya"...." (Ali 'Imran : 3: 81)  yaitu bahwa ”...para nabi...." 
(Ali 'Imran : 3: 81) ini adalah keturunan orang Yahudi dari mulai Nabi Idris sampai kepada Nabi 
Ismail, kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Adam

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam ayat: "Sesungguhnya 
Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada 
para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis...(Al A'raaf : 
7: 11) Dan ayat: ”...Allah menciptakan Adam dari tanah... (Ali 'Imran: 3: 59) serta ayat 
"…”Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah." (Shaad : 38: 71)

Ternyata Nabi Adam hidup dan menurunkan keturunan manusia sampai sekarang berasal dari 
Afrika disekitar danau Victoria. 

Seterusnya dalam ayat: ”Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: "Sungguh, 
apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang 
rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman 
kepadanya dan menolongnya"...." (Ali 'Imran : 3: 81)  

Dan ayat: ”Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al 
Quran...”(Maryam : 19:56) 

Serta ayat: ”Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 
memberikanwahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu 
(pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan 
Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (An Nisaa' : 4: 163) 



Juga dalam ayat: ”Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya)..." (Al A'raaf :7:  80)

Dan ayat: ”Dan Kami seIamatkan Ibrahim dan Luth ke sebuah negeri yang Kami telah memberkahinya 
untuk sekalian manusia. (Al Anbiyaa' : 21: 71) mm 

Serta ayat: ”Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. (Ash 
Shaaffaat : 37: 114) 

Ternyata disini tergambar dengan jelas bahwa ”...para nabi...." (Ali 'Imran : 3: 81) ini adalah 
keturunan orang Yahudi dari mulai Nabi Idris sampai kepada Nabi Ismail, kecuali Nabi Muhammad
dan Nabi Adam.
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