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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, bukan karena 
bercinta, mengikuti syaitan, melainkan karena Adam dan istrinya masih mempunyai tubuh, terlebih 
dahulu penulis memohon ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir 
yang menutupi rahasia tentang Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, bukan karena bercinta, 
mengikuti syaitan, melainkan karena Adam dan istrinya masih mempunyai tubuh, berdasarkan 
kepada struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA).

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang Adam dan istrinya dikeluarkan
dari surga, bukan karena bercinta, mengikuti syaitan, melainkan karena Adam dan istrinya masih 
mempunyai tubuh, yaitu ayat-ayat:

"Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula 
dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi 
kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."  (Al 
Baqarah : 2: 36)

"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah 
makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah 
kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. (Al Baqarah
: 2: 35)

 
"Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya 
dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun  surga, dan durhakalah Adam kepada 
Tuhan dan sesatlah ia (Thaahaa: 20: 121)

"Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, 
maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan
kamu menjadi celaka (Thaahaa: 20: 117)

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh 
Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (Al Hijr : 15: 29)

"Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh Nya dan Dia menjadikan 
bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; kamu sedikit sekali bersyukur. (As Sajdah : 32: 9)

"supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi 
kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi 
Allah (Al Fath : 48: 5)

"Allah cahaya langit dan bumi...Cahaya di atas cahaya...(An Nuur: 24: 35)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang, Adam dan istrinya dikeluarkan dari 
surga, bukan karena bercinta, mengikuti syaitan, melainkan karena Adam dan istrinya masih 



mempunyai tubuh, penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, bukan karena 
bercinta, mengikuti syaitan, melainkan karena Adam dan istrinya masih mempunyai tubuh, 
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 DI DUNIA MENGANGGAP ADAM DAN ISTRINYA 
DIKELUARKAN DARI SURGA KARENA BERCINTA MENGIKUTI BUJUKAN 
SYAITAN, PADAHAL YANG SEBENARNYA, KARENA ADAM DAN ISTRINYA MASIH 
MEMILIKI TUBUH

Nah sekarang, kita masih terus berusaha untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang
tersembunyi dibalik ayat: "...keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya 
aurat-auratnya...(Thaahaa: 20: 121)"...keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga...(Al Baqarah : 2: 
36)

Ternyata, disini, Allah telah menggambarkan kepada manusia, bahwa Adam dan istrinya, 
kelihatannya telah bercinta, karena merasa tidak bisa menahan dorongan untuk melakukan 
hubungan tidur bersama di surga. Dimana keinginan Adam untuk bercinta sama istrinya memang 
merupakan dorongan yang normal sebagai laki-laki, karena memang Adam dan istrinya masih 
memiliki tubuh.

Kemudian, timbul pertanyaan,

Apakah benar Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga karena bercinta di surga ?

Jawabannya adalah,

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat:"...Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya...(Al 
Fath : 48: 5) 

Nah, ternyata didalam surga”...mereka kekal di dalamnya...(Al Fath : 48: 5) 



Artinya, ”...kekal...(Al Fath : 48: 5) adalah selama atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen dan 
atom oksigen belum menghilang disebabkan tenaga nuklir yang mengikat quar quark yang ada 
didalam atom menghilang.

Dimana atom-atom tersebut bisa tahan hidup sampai usia 10 000000000 000000000 000000000 000000000 
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 tahun.

KARENA ADAM DAN ISTRINYA MEMILIKI TUBUH DI SURGA, MAKA TUBUH 
MEREKA TIDAK AKAN BISA BERTAHAN HIDUP DALAM JANGKA WAKTU YANG 
PANJANG, SEBAGAIMANA BERTAHAN ATOM-ATOM, MAKA ADAM DAN ISTRINYA 
HARUS KELUAR DARI SURGA

Nah, inilah rahasia, mengapa Adam dan istrinya harus keluar dari surga. 

Memang, dorongan untuk bercinta terus ada, selama Adam dan istrinya memiliki tubuh di surga. 

Jadi, bukan karena Adam dan istrinya bercinta mengikuti bujukan syaitan, melainkan karena 
memang Adam dan istrinya, selama masih memiliki tubuh, tempatnya bukan di surga, melainkan di 
bumi.

Sekarang timbul pertanyaan, 

Mengapa Allah mengatakan:”...janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk 
orang-orang yang zalim. (Al Baqarah : 2: 35)

Nah, artinya disini adalah, pohon yang menimbulkan dorongan sebagai manusia yang memiliki 
tubuh untuk bercinta dengan istrinya. 

Persoalannya sekarang adalah, Adam dan istrinya memiliki tubuh, sebagaimana manusia yang 
hidup di dunia, ada keinginan untuk bercinta. Tetapi, untuk bercinta di surga memang bukan 
tempatnya.

Memang, Allah tidak melarang kepada Adam dan istrinya untuk bercinta di surga, tetapi kalau 
melakukan hal itu juga, Adam dan istrinya menjadi manusia ”...yang zalim (Al Baqarah : 2: 35). 
Dimana perbuatan itu tidak baik di surga, di surga bukan tempat untuk bercinta. 

Jadi, sekarang terbongkar sudah, Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, karena mereka masih 
memiliki tubuh. Hidup di surga bermilliar milliar milliar milliar milliar tahun, dimana tubuh 
manusia tidak akan tahan hidup lama.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: "...keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-
auratnya...(Thaahaa: 20: 121)"...keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga...(Al Baqarah : 2: 36)
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merupakan dorongan yang normal sebagai laki-laki, karena memang Adam dan istrinya masih 
memiliki tubuh.
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