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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 surga 'Adn dan Firdaus dilihat dari sudut 
photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia surga 'Adn dan Firdaus ditemukan dalam 
beberapa ayat yang penulis anggap sebagai kunci pembuka rahasia Allah tentang surga 'Adn dan 
Firdaus yaitu:

"Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di 
bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian 
hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-
dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah; (Al Kahfi
: 18: 31)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga 
Firdaus menjadi tempat tinggal, (Al Kahfi : 18: 107)

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas
langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (Ali 'Imran : 3: 133)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai rahasia surga 'Adn dan Firdaus 
penulis menggunakan dasar photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese surga 'Adn dan Firdaus ada di bumi kita ini apabila 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.



SURGA YANG LUASNYA SELUAS LANGIT DAN BUMI

Mari kita gali dari apa yang tertulis dalam ayat: "...surga yang luasnya seluas langit dan bumi...  (Ali 
'Imran : 3: 133)

Nah sekarang, apa itu langit? 

Karena dalam langit itu ada bintang-bintang, maka yang dinamakan langit adalah hamparan 
ruangan tempat dimana bintang-bintang itu berada.

Begitu juga bumi, dimana langit adalah hamparan ruangan dimana bumi itu berada.

Jadi langit itu adalah hamparan ruangan.

Gambar 1: Bintang dan planet planet yang mengelilinginya berada diatas hamparan ruangan. 

Gambar 2: Bumi berada diatas hamparan ruangan. 

Sekarang terbongkar sudah bahwa: "...surga yang luasnya seluas langit dan bumi...  (Ali 'Imran : 3: 
133)  ini adalah surga yang lusnya seluas bumi kita sekarang ini.

SURGA 'ADN DAN FIRDAUS BERADA DI BUMI KITA INI

Sekarang kita bongkar lebih dalam lagi ayat: "...surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya;...Al
Kahfi : 18: 31) dan ayat: "...surga Firdaus menjadi tempat tinggal, (Al Kahfi : 18: 107)   

Nah, ternyata surga 'Adn dan Firdaus ini ada di bumi kita sekarang ini, dimana mengalir sungai 
sungai di bawahnya dan sebagai tempat tinggal.



BINTANG YANG MELEDAK SEBELUM MATI YANG MEMUNTAHKAN ISINYA SALAH
SATU ISINYA  ADALAH EMAS

Kita gali terus isi ayat: "...dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas...(Al Kahfi : 18: 31) 
ternyata dalam surga 'Adn ini ada perhiasan dari emas. Dimana emas ini adalah terbentuk ketika 
bintang mati dan memuntahkan isinya yang salah satu isinya adalah emas.

Jadi emas adalah datang dari bintang yang mati dan meledak yang memuntahkan isinya yang salah 
satunya berbentuk emas. Dimana emas ini ada dalam bumi.

Jadi "...dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas...(Al Kahfi : 18: 31) menggambarkan bahwa 
surga  'Adn ini ada di bumi kita sekarang ini.

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan diatas kita sekarang bisa mengambil kesimpulan karena dalam langit itu 
ada bintang-bintang, maka yang dinamakan langit adalah hamparan ruangan tempat dimana 
bintang-bintang itu berada.

Begitu juga bumi, dimana langit adalah hamparan ruangan dimana bumi itu berada.

Jadi langit itu adalah hamparan ruangan.

Dalam lagi ayat: "...surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya;...Al Kahfi : 18: 31) dan ayat: 
"...surga Firdaus menjadi tempat tinggal, (Al Kahfi : 18: 107)   

Jadi surga 'Adn dan Firdaus ini ada di bumi kita sekarang ini, dimana mengalir sungai sungai di 
bawahnya dan sebagai tempat tinggal.

Dalam surga 'Adn ini ada perhiasan dari emas. Dimana emas ini adalah terbentuk ketika bintang 
mati dan memuntahkan isinya yang salah satu isinya adalah emas.

Emas adalah datang dari bintang yang mati dan meledak yang memuntahkan isinya yang salah 
satunya berbentuk emas. Dimana emas ini ada dalam bumi.

Jadi "...dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas...(Al Kahfi : 18: 31) menggambarkan bahwa 
surga  'Adn dan Firdaus ini ada di bumi kita sekarang ini.
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