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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampunan Allah SWT disini penulis mencoba untuk membuka 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang pemuda pemuda yang 
bersembunyi dalam gua dilihat dari sudut photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang pemuda pemuda yang 
bersembunyi dalam gua ini ditemukan dalam ayat-ayat:

"(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka 
berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah 
bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)." (Al Kahfi : 18: 10 ) ” Maka Kami tutup
telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu (Al Kahfi : 18: 11) 

"Kemudian Kami bangunkan mereka, agar Kami mengetahui manakah di antara kedua 
golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (Al
Kahfi : 18: 12 ) ” Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk 
disembah). Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan 
mereka)? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah?  (Al Kahfi : 18: 15)

"Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Al
Kahfi : 18: 25) ”Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); 
kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang 
penglihatan-Nya dan alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi 
mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam 
menetapkan keputusan." (Al Kahfi : 18: 26) ”Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus 
tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Al Kahfi : 18: 25)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang pemuda pemuda
yang bersembunyi dalam gua penulis menggunakan dasar photon, quark dan struktur molekuler 
asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese rahasia Allah tentang pemuda pemuda yang bersembunyi dalam
gua dikejar kejar oleh kaisar Decius (249–51 AD)  dilihat dari photon, quark dan struktur molekuler
asam nukleat atau 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.

Photon merupakan partikel dasar dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik.
Sedangkan Quark adalah juga partikel dasar yang terdapat dalam proton dua quark atas dan satu  
quark bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon.

PEMUDA PEMUDA YANG SEMBUNYI DI GUA EFESOS TURKI

Nah sekarang kita gali rahasia apa yang tersimpan dalam ayat: "...tatkala para pemuda itu mencari 
tempat berlindung ke dalam gua...(Al Kahfi : 18: 10 ) 

Ternyata gua ini ada di suatu tempat yang namanya Efesos dekat Izmir di Turki

Gambar 1: Tempat persembunyian pemuda pemuda dalam gua di Efesos dekat Izmir Turki.

SIAPA PEMUDA PEMUDA YANG BERSEMBUNYI DAN TIDUR INI?

Kita terus bongkar lagi rahasia yang ada dalam ayat: ” Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia 
sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah)...(Al Kahfi : 18: 15) 

Nah, pemuda pemuda ini mengatakan bahwa ” Kaum kami...”(Al Kahfi : 18: 15)  Siapa ”kaum kami” 

Ternyata kaum pemuda pemuda ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan kaisar Decius yang 
berkuasa (249–51 AD)

Pemuda pemuda ini pengikut ajaran Nabi Isa. Dimana penguasa Decius tidak menghendaki ajaran 
Nabi Isa tertanam dalam pikiran pemuda pemuda ini.

Untuk menghindari pengejaran pengikut Decius, pemuda pemuda ini bersembunyi dalam gua di 
Efesos.

PEMUDA PEMUDA BERSEMBUNYI DAN TIDUR KOMA SELAMA 309 TAHUN

Selanjunya kita gali makin dalam rahasia yang ada dalam ayat: ” Maka Kami tutup telinga mereka...
(Al Kahfi : 18: 11)  "Kemudian Kami bangunkan mereka...(Al Kahfi : 18: 12 )  ”Dan mereka tinggal 
dalam gua mereka tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Al Kahfi : 18: 25) 

Sekarang, bagaimana mungkin pemuda pemuda ini tidur selama 309 tahun?



Nah disini terbongkar bahwa apabila otak manusia dalam keadaan koma maka otak tidak perlu 
membutuhkan energi. Semua anggota tubuh dalam keadaan tidur. Hanya oksigen yang masuk 
kedalam rongga paru paru melalui pernapasan yang memberikan kekuatan tubuh untuk tetap 
fungsinya berjalan. Begitu juga otak terus mendapatkan oksigen melalui saluran darah untuk tetap 
fungsi otak berjalan.

PEMUDA PEMUDA TIDUR KOMA SELAMA 309 TAHUN TIDAK INGAT APA APA

Seterusnya, rahasia apa yang tersimpan dalam ayat: "...manakah di antara kedua golongan itu yang 
lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (Al Kahfi : 18: 12 ) 

Nah sekarang, karena mereka tidur koma, otak mereka tidak menerima informasi baru dari luar, 
maka tidak ada informasi yang disimpan dalam ingatan, sehingga mereka tidak mengetahui berapa 
lama mereka itu tidur.

Jadi sekarang terbongkarlah rahasia pemuda pemuda yang bersembunyi dan tidur dalam gua selama
309 tahun ternyata pemuda pemuda yang percaya kepada ajaran Nabi Isa dan dikejar kejar oleh 
kaisar Decius yang berkuasa (249–51 AD)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersimpan dalam 
ayat: "...tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua...(Al Kahfi : 18: 10 ) 

Ternyata gua ini ada di suatu tempat yang namanya Efesos dekat Izmir di Turki

Dalam ayat: ” Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah)...(Al 
Kahfi : 18: 15) 

Pemuda pemuda ini mengatakan bahwa ” Kaum kami...”(Al Kahfi : 18: 15)  Siapa ”kaum kami” 

Ternyata kaum pemuda pemuda ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan kaisar Decius yang 
berkuasa (249–51 AD)

Pemuda pemuda ini pengikut ajaran Nabi Isa. Dimana penguasa Decius tidak menghendaki ajaran 
Nabi Isa tertanam dalam pikiran pemuda pemuda ini.

Untuk menghindari pengejaran pengikut Decius, pemuda pemuda ini bersembunyi dalam gua di 
Efesos.

Rahasia yang ada dalam ayat: ” Maka Kami tutup telinga mereka...(Al Kahfi : 18: 11)  "Kemudian 
Kami bangunkan mereka...(Al Kahfi : 18: 12 )  ”Dan mereka tinggal dalam gua mereka tiga ratus tahun 
dan ditambah sembilan tahun (lagi). (Al Kahfi : 18: 25) 

Bagaimana mungkin pemuda pemuda ini tidur selama 309 tahun?

Nah disini terbongkar bahwa apabila otak manusia dalam keadaan koma maka otak tidak perlu 
membutuhkan energi. Semua anggota tubuh dalam keadaan tidur. Hanya oksigen yang masuk 
kedalam rongga paru paru melalui pernapasan yang memberikan kekuatan tubuh untuk tetap 
fungsinya berjalan. Begitu juga otak terus mendapatkan oksigen melalui saluran darah untuk tetap 
fungsi otak berjalan.



Rahasia apa yang tersimpan dalam ayat: "...manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat 
dalam menghitung berapa lama mereka tinggal (dalam gua itu). (Al Kahfi : 18: 12 ) 

Ternyata karena mereka tidur koma, otak mereka tidak menerima informasi baru dari luar, maka 
tidak ada informasi yang disimpan dalam ingatan, sehingga mereka tidak mengetahui berapa lama 
mereka itu tidur.

Jadi sekarang terbongkarlah rahasia pemuda pemuda yang bersembunyi dan tidur dalam gua selama
309 tahun ternyata pemuda pemuda yang percaya kepada ajaran Nabi Isa dan dikejar kejar oleh 
kaisar Decius yang berkuasa (249–51 AD)
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