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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampun kepada Allah SWT disini penulis mencoba untuk 
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai apakah sebenarnya yang dimaksud oleh 
Allah kesenangan di surga seperti gambaran kesenangan di bumi, apa yang ada di surga ada di 
bumi, berdasarkan photon, quark dan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid 
(DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengenai
apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah kesenangan di surga seperti gambaran kesenangan di 
bumi, apa yang ada di surga ada di bumi, yaitu ayat-ayat: 

"Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke 
dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi 
perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (Al 
Hajj: 22: 23)

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, (Ath Thuur : 
52: 17)

"Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan. 
(Az Zukhruf : 43: 73)

"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi 
mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi 
rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan 
kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya 
ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya (Al Baqarah : 2:25)

"Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup kesalahan-kesalahan 
mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan. (Al 
Maa'idah : 5: 65)

 
"Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, surga yang 
dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan tempat-tempat yang bagus 
di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. 
(At Taubah : 9: 72)

 
"Maha Suci yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari 
yang demikian, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya 
untukmu istana-istana (Al Furqaan : 25: 10)

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama dari golongan muhajirin dan anshar dan 
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun 
ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-
sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. 
(At Taubah: 9: 100)



"Mereka itulah 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)

"Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak kata-kata yang tidak 
berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. (Ath Thuur : 52: 23)

 
"Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu 
terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap mata dan kamu kekal di dalamnya."  (Az 
Zukhruf : 43: 71)

"di dalamnya mereka bertelekan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di 
surga itu. (Shaad : 38: 51)

 
"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)

 
"Dan naungan dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya 
(Al Insaan: 76: 14)

"Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik 
dari yang demikian, surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya 
untukmu istana-istana (Al Furqaan : 25: 10)

"Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya (Ash 
Shaaffaat : 37: 48)

"mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-
bidadari yang cantik bermata jeli (Ath Thuur: 52: 20)

"Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak 
pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin (Ar Rahmaan: 55: 56)

"Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik- baik lagi cantik-cantik.(Ar Rahmaan: 55: 
70)

"(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.(Ar Rahmaan: 55: 72)

"Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.(Ar Rahmaan: 55: 58)
 

"Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli (Al Waaqi'ah : 56: 22)

"Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung  (Al Waaqi'ah : 
56: 35)

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang...(Al Mulk : 67: 
5)

"Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, (Al Buruuj: 85: 1)

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh 



Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (Al Hijr : 15: 29)

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

"Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan
Dia Maha Mengetahui segala isi hati (Al Hadiid : 57: 6)

"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)

Dalam usaha membuka tabir tentang apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah kesenangan di 
surga seperti gambaran kesenangan di bumi, apa yang ada di surga ada di bumi, berdasarkan kepada
photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam 
nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese apakah kesenangan di surga seperti gambaran kesenangan di 
bumi, apa yang ada di surga ada di bumi, karena sebenarnya kehidupan di surga adalah kehidupan 
”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72), berdasarkan kepada photon, quark 
dan 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

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 

QUARK

Untuk mengetahui quark, kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan 
tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian 
kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. 
Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark 
bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon. 



AGAR SUPAYA MANUSIA DI BUMI MENGERTI BAGAIMANA KEHIDUPAN DI 
SURGA, MAKA ALLAH MEMBERIKAN GAMBARAN KESENANGAN DI SURGA 
SEBAGAIMANA KESENANGAN DI BUMI, ADA GELANG EMAS, BUAH-BUAHAN, 
SUNGAI, PIRING, ISTANA, BIDADARI CANTIK, PERNIKAHAN, PAKAIAN SUTERA

Nah sekarang, kita masih terus berusaha untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang
tersimpan di dalam ayat:"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan 
kenikmatan, (Ath Thuur : 52: 17)

Nah, ternyata surga dihubungkan dengan ”...kenikmatan, (Ath Thuur : 52: 17), tetapi yang 
digambarkan oleh Allah adalah gambaran kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang ada di bumi.

Sekarang tibul pertanyaan,

Mengapa Allah mendeklarkan kepada manusia bahwa kenikmatan atau kesenangan di surga adalah 
seperti kenikmatan atau kesednangan yang ada di bumi sekarang ini ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat:”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)

Nah, rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang ada disetiap tubuh 
manusia yang masih hidup di dunia, karena ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) ditiupkan kedalam tubuh 
manusia oleh Allah, yang sudah mengerti bagaimana kenikmatan dan kesenangan yang ada di bumi.

Dengan alasan, ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang ada didalam tubuh manusia inilah Allah 
memberikan gambaran kehidupan dan kenikmatan yang ada di surga.

Padahal sebenarnya, kehidupan dan kesenangan di surga adalah kehidupan dan kesenangan yang 
sesuai dengan kehidupan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang tidak memiliki tubuh lagi.

Artinya, kesenangan yang bukan ditimbulkan oleh dorongan dan keinginan tubuh, sebagaimana 
ketika ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) masih ada didalam tubuh manusia yang masih hidup di dunia.

Inilah rahasia Allah yang sebenarnnya, bagaimana kehidupan di surga yang sesungguhnya. 

Kehidupan atom-atom, sungai dan air mengandung atom oksigen dan atom hidrogen. Buah-buahan 
mengandung atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dan atom  hidrogen. Sutera mengandung 
serat protein, berisikan atom nitrogen, atom hidrogen dan atom oksigen, dan komposisi asam amino
yang sangat mirip dengan kulit manusia. Gelang emas mengandung atom aurum yang tidak 
bergabung atau tidak bereaksi dengan atom oksigen dan atom hidrogen, sehingga atom oksigen dan 
atom hidrogen tidak akan berkurang kurang di surga.

Jadi, sebenarnya, kehidupan di surga yang digambarkan itu adalah menurut gambaran manusia yang
masih hidup di bumi. Padahal yang sebenarnya adalah kehidupan atom-atom sebagaimana ”...roh 
Allah...(Shaad : 38: 72) yang dibangun oleh atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen dan atom 
oksigen.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersimpan di dalam
ayat:"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, (Ath Thuur : 52: 



17)

Nah, ternyata surga dihubungkan dengan ”...kenikmatan, (Ath Thuur : 52: 17), tetapi yang 
digambarkan oleh Allah adalah gambaran kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang ada di bumi.

Sekarang tibul pertanyaan,

Mengapa Allah mendeklarkan kepada manusia bahwa kenikmatan atau kesenangan di surga adalah 
seperti kenikmatan atau kesednangan yang ada di bumi sekarang ini ?

Jawabannya adalah

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat:”...Kutiupkan kepadanya roh Ku...(Shaad : 38: 72)

Nah, rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) atau ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang ada disetiap tubuh 
manusia yang masih hidup di dunia, karena ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) ditiupkan kedalam tubuh 
manusia oleh Allah, yang sudah mengerti bagaimana kenikmatan dan kesenangan yang ada di bumi.

Dengan alasan, ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang ada didalam tubuh manusia inilah Allah 
memberikan gambaran kehidupan dan kenikmatan yang ada di surga.

Padahal sebenarnya, kehidupan dan kesenangan di surga adalah kehidupan dan kesenangan yang 
sesuai dengan kehidupan ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) yang tidak memiliki tubuh lagi.

Artinya, kesenangan yang bukan ditimbulkan oleh dorongan dan keinginan tubuh, sebagaimana 
ketika ”...roh Allah...(Shaad : 38: 72) masih ada didalam tubuh manusia yang masih hidup di dunia.

Inilah rahasia Allah yang sebenarnnya, bagaimana kehidupan di surga yang sesungguhnya. 

Kehidupan atom-atom, sungai dan air mengandung atom oksigen dan atom hidrogen. Buah-buahan 
mengandung atom karbon, atom nitrogen, atom oksigen dan atom  hidrogen. Sutera mengandung 
serat protein, berisikan atom nitrogen, atom hidrogen dan atom oksigen, dan komposisi asam amino
yang sangat mirip dengan kulit manusia. Gelang emas mengandung atom aurum yang tidak 
bergabung atau tidak bereaksi dengan atom oksigen dan atom hidrogen, sehingga atom oksigen dan 
atom hidrogen tidak akan berkurang kurang di surga.

Jadi, sebenarnya, kehidupan di surga yang digambarkan itu adalah menurut gambaran manusia yang
masih hidup di bumi. Padahal yang sebenarnya adalah kehidupan atom-atom sebagaimana ”...roh 
Allah...(Shaad : 38: 72) yang dibangun oleh atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen dan atom 
oksigen.
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