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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah ada apa sebenarnya, dibalik sholat, hubungannya dengan 
energi Allah, partikel Allah dan roh Allah, terlebih dahulu penulis  memohon ampun kepada Allah 
SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia tentang ada apa 
sebenarnya, dibalik sholat, hubungannya dengan energi Allah, partikel Allah dan roh Allah, 
berdasarkan kepada struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia tentang ada apa sebenarnya, dibalik sholat, 
hubungannya dengan energi Allah, partikel Allah dan roh Allah, yaitu ayat-ayat:

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72)

”Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan  selain Aku, maka sembahlah Aku dan 
dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (Thaahaa : 20: 14)

”Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan. (Al Israa' : 17: 78)

”Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (Al Baqarah: 2:115)

”Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi 
dan burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholatnya dan 
tasbihnya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (An Nuur: 24: 41)

”Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh 
hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (Qaaf: 50: 16)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia tentang ada apa sebenarnya, dibalik sholat, 
hubungannya dengan energi Allah, partikel Allah dan roh Allah, penulis mempergunakan dasar 
deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese ketika manusia melakukan sholat, Allah melalui energi Allah, 
partikel Allah dan roh Allah, masuk kedalam tubuh manusia, setiap 0.000000001 nanodetik, 
berdasarkan kepada 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.

SEBAGIAN BESAR MANUSIA TIDAK MENGERTI DAN TIDAK MENYADARI, ALLAH 
MASUK KEDALAM TUBUH MANUSIA MELALUI ENERGI ALLAH, PARTIKEL 
ALLAH DAN ROH ALLAH, KETIKA SEDANG SHOLAT

Nah sekarang, kita terus berusaha untuk menfokuskan pikiran guna membongkar rahasia yang 
tersembunyi dibalik ayat: ”...Aku adalah Allah...dirikanlah shalat untuk mengingat Aku (Thaahaa : 20:
14)”...sholat subuh disaksikan (Al Israa' : 17: 78)”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)”... 
Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 50: 16)”...bertasbih apa yang di langit dan di 
bumi dan burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholatnya dan 
tasbihnya...(An Nuur: 24: 41)

Ternyata, Allah telah mendeklarkan, bahwa bukan saja manusia yang mendirikan sholat, tetapi juga 
”...apa yang di langit dan di bumi...burung dengan mengembangkan sayapnya...telah mengetahui 
sholatnya dan tasbihnya...(An Nuur: 24: 41)

Nah, disini, membuktikan bahwa”...apa yang di langit dan di bumi dan burung...(An Nuur: 24: 41) 
telah ada didalamnya”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) , karena Allah 
telah me”...niupkan...roh Allah...(Shaad : 38: 72) ke setiap apa saja yang ada di tujuh langit. Dimana 
”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) dibentuk dari atom hidrogen, atom 
karbon, atom nitrogen dan atom oksigen.

Jadi sebenarnya, sholat diberlakukan ke setiap apa saja yang ada di tujuh langit, bukan hanya 
diwajibkan kepada manusia saja, dimana inti sholat adalah ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 20: 
14)

Mengapa inti sholat adalah ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 20: 14)?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat:”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)”... Kami lebih
dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 50: 16)

Nah, karena manusia tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa sebenarnya didalam tubuh manusia
ada ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) dan Allah ”...lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 
50: 16)

Inilah rahasia Allah, yang masih sebagian besar manusia belum mengerti dan belum menyadarinya.
Dimana didalam tubuh manusia ada energi Allah, partikel Allah dan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) 

Nah, karena sebagian besar manusia tidak mengerti bahwa didalam tubuh manusia ada Allah, energi
Allah, partikel Allah dan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72), maka ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 
20: 14)”...dirikan shalat...(Thaahaa : 20: 14) seperti juga ”...apa yang di langit dan di bumi dan burung 
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholatnya dan tasbihnya...(An 



Nuur: 24: 41)

Inilah, sebenarnya, rahasia sholat, yang sebagian manusia tidak menyadari dan tidak mengerti.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: ”...Aku adalah Allah...dirikanlah shalat untuk mengingat Aku (Thaahaa : 20: 14)”...sholat 
subuh disaksikan (Al Israa' : 17: 78)”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)”... Kami lebih 
dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 50: 16)”...bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan 
burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholatnya dan tasbihnya...
(An Nuur: 24: 41)

Ternyata, Allah telah mendeklarkan, bahwa bukan saja manusia yang mendirikan sholat, tetapi juga 
”...apa yang di langit dan di bumi...burung dengan mengembangkan sayapnya...telah mengetahui 
sholatnya dan tasbihnya...(An Nuur: 24: 41)

Nah, disini, membuktikan bahwa”...apa yang di langit dan di bumi dan burung...(An Nuur: 24: 41) 
telah ada didalamnya”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) , karena Allah 
telah me”...niupkan...roh Allah...(Shaad : 38: 72) ke setiap apa saja yang ada di tujuh langit. Dimana 
”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) dibentuk dari atom hidrogen, atom 
karbon, atom nitrogen dan atom oksigen.

Jadi sebenarnya, sholat diberlakukan ke setiap apa saja yang ada di tujuh langit, bukan hanya 
diwajibkan kepada manusia saja, dimana inti sholat adalah ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 20: 
14)

Mengapa inti sholat adalah ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 20: 14)?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat:”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)”... Kami lebih
dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 50: 16)

Nah, karena manusia tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa sebenarnya didalam tubuh manusia
ada ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) dan Allah ”...lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya (Qaaf: 
50: 16)

Inilah rahasia Allah, yang masih sebagian besar manusia belum mengerti dan belum menyadarinya.
Dimana didalam tubuh manusia ada energi Allah, partikel Allah dan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) 

Nah, karena sebagian besar manusia tidak mengerti bahwa didalam tubuh manusia ada Allah, energi
Allah, partikel Allah dan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72), maka ”...untuk mengingat Allah (Thaahaa : 
20: 14)”...dirikan shalat...(Thaahaa : 20: 14) seperti juga ”...apa yang di langit dan di bumi dan burung 
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sholatnya dan tasbihnya...(An 
Nuur: 24: 41)

Inilah, sebenarnya, rahasia sholat, yang sebagian manusia tidak menyadari dan tidak mengerti.
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