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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah Allah membuka pintu rezki ditempat yang tidak disangka, 
kalau manusia yakin Allah ada dekat didalam diri manusia, terlebih dahulu penulis  memohon 
ampun kepada Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia 
tentang Allah membuka pintu rezki ditempat yang tidak disangka, kalau manusia yakin Allah ada 
dekat didalam diri manusia, berdasarkan kepada struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang Allah membuka pintu rezki 
ditempat yang tidak disangka, kalau manusia yakin Allah ada dekat didalam diri manusia, yaitu 
ayat-ayat:

"Dan memberinya rezki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang 
bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah 
melaksanakan urusan Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 
sesuatu (Ath Thalaaq : 65: 3)

”Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan 
syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (An Nahl: 16: 114)

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya 
dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dibangkitkan. (Al 
Mulk: 67: 15) 

"Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda-Nya dan menurunkan untukmu rezeki 
dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. (Al Mu'min: 
40: 13)

"Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba, dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. 
Seperti itulah terjadinya kebangkitan. (Qaaf : 50: 11)

”Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya 
dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dibangkitkan. (Al 
Mulk: 67: 15)

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

"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)

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



"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka bahwasanya Aku adalah
dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka 
hendaklah mereka itu memenuhi dan hendaklah mereka beriman kepadaKu, agar mereka selalu 
berada dalam kebenaran. (Al Baqarah: 2: 186)

”Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di 
antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan" Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, 
maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (Saba' : 34: 39)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang Allah membuka pintu rezki ditempat 
yang tidak disangka, kalau manusia yakin Allah ada dekat didalam diri manusia, penulis 
mempergunakan dasar deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler 
asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Allah membuka pintu rezki ditempat yang tidak disangka, kalau
manusia yakin Allah ada dekat didalam diri manusia, 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.

ALLAH MEMBUKA PINTU REZKI DITEMPAT YANG TIDAK DISANGKA, KALAU 
MANUSIA YAKIN ALLAH ADA DEKAT DIDALAM DIRI MANUSIA

Nah, kita bersama-sama untuk terus memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang 
tersembunyi dibalik ayat: "...Allah memberi rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkannya... (Ath Thalaaq: 65: 3)
”...Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkan...(Qaaf : 50: 11)"...apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 
kepadaKu...(Al Baqarah: 2: 186)

Disini Allah mendeklarkan "...Allah memberi rezki dari arah yang tidak disangka-sangka...(Ath 
Thalaaq: 65: 3)"...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu...
(Al Baqarah: 2: 186)"...Aku adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186)

Ternyata, didalam deklarasi Allah itu tergambar dengan jelas dimana kalau manusia yakin bahwa 
"...Allah adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka Allah dengan mudah akan "...memberi rezki dari 



arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq: 65: 3)

Apabila manusia betul-betul yakin"...memohon kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186) bahwa "...Allah 
adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka "...Allah mengabulkan permohonan...(Al Baqarah: 2: 186)
dengan langsung.

Mengapa "...Allah mengabulkan permohonan...(Al Baqarah: 2: 186) manusia langsung, ketika 
manusia berdoa kepada Allah ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:“...Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” 
(Qaf: 50:16)

Nah, karena Allah adalah sangat”...dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka Allah"...memberi rezki dari 
arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq : 65: 3)

Artinya, "...dari arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq : 65: 3) adalah dari pintu rezki yang 
manusia sebelumnya tidak terpikirkan.

Sekarang, terbongkar rahasia yang ada dibalik ayat: "...Allah memberi rezki dari arah yang tidak 
disangka-sangka...(Ath Thalaaq: 65: 3) dalam waktu yang sangat singkat, ”...apabila ia memohon 
kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186) dengan benar-benar yakin  bahwa Allah adalah sangat”...dekat...
(Al Baqarah: 2: 186) dan “...lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya.” (Qaf: 50:16)”...Allah 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186)

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: "...Allah memberi rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang 
bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkannya... (Ath Thalaaq: 65: 3) ”...Tuhanku 
melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan 
menyempitkan...(Qaaf : 50: 11)"...apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 
kepadaKu...(Al Baqarah: 2: 186)

Disini Allah mendeklarkan "...Allah memberi rezki dari arah yang tidak disangka-sangka...(Ath 
Thalaaq: 65: 3)"...Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu...
(Al Baqarah: 2: 186)"...Aku adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186)

Ternyata, didalam deklarasi Allah itu tergambar dengan jelas dimana kalau manusia yakin bahwa 
"...Allah adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka Allah dengan mudah akan "...memberi rezki dari 
arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq: 65: 3)

Apabila manusia betul-betul yakin"...memohon kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186) bahwa "...Allah 
adalah dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka "...Allah mengabulkan permohonan...(Al Baqarah: 2: 186)
dengan langsung.

Mengapa "...Allah mengabulkan permohonan...(Al Baqarah: 2: 186) manusia langsung, ketika 
manusia berdoa kepada Allah ?

Jawabannya ada dalam rahasia dibalik ayat:“...Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” 
(Qaf: 50:16)

Nah, karena Allah adalah sangat”...dekat...(Al Baqarah: 2: 186), maka Allah"...memberi rezki dari 



arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq : 65: 3)

Artinya, "...dari arah yang tidak disangka-sangka...(Ath Thalaaq : 65: 3) adalah dari pintu rezki yang 
manusia sebelumnya tidak terpikirkan.

Sekarang, terbongkar rahasia yang ada dibalik ayat: "...Allah memberi rezki dari arah yang tidak 
disangka-sangka...(Ath Thalaaq: 65: 3) dalam waktu yang sangat singkat, ”...apabila ia memohon 
kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186) dengan benar-benar yakin  bahwa Allah adalah sangat”...dekat...
(Al Baqarah: 2: 186) dan “...lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya.” (Qaf: 50:16)”...Allah 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Allah...(Al Baqarah: 2: 186)
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