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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 dengan alasan apa Allah mengeluarkan 
Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan dari surga, berdasarkan struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang dengan alasan apa Allah 
mengeluarkan Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan dari surga, yaitu ayat-ayat:

"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)

"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 Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta 
makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu 
berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." 
(Al A'raaf : 7: 19)

"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 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)

"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)

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

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu t
ahun (Al Ma´aarij: 70:4)

"Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang 
yang ghaib itu. (Al Jin : 72: 26)

"Dan  Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam rahim-nya 
ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta alam. (Al 



Anbiyaa' : 21: 91)

"Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, 
maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai 
perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin 
selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti
(dari Allah) bagi orang-orang yang zalim. (Al Kahfi : 18: 50)

”Dan Kami telah tundukkan (pula kepada Sulaiman) segolongan syaitan-syaitan yang menyelam 
untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu, dan adalah Kami memelihara mereka 
itu, (Al Anbiyaa' : 21: 82)

"Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu Aku menyuruhmu?" 
Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau
ciptakan dari tanah. (Al A'raaf: 7: 12)

”Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas 
diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya 
benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil."  (Al Israa' : 17: 62)

"Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (At 
Taghaabun : 64: 10)

 
"hari Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, itulah hari dinampakkan kesalahan-
kesalahan. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan 
menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. (At 
Taghaabun : 64: 9)

”Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu 
diatur dengan tertib (dalam barisan). (An Naml : 27: 17)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang dengan alasan apa Allah mengeluarkan 
Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan dari surga, penulis mempergunakan dasar deoxyribonucleic 
acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese Allah mengeluarkan Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan dari 
surga karena mereka masih memiliki tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29), dilihat dari sudut dasar 
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.

KARENA ADAM, MALAIKAT, JIN, IBLIS DAN SYAITAN YANG MASIH MEMILIKI 
TUBUH DAN RUH KU, MAKA TEMPAT MEREKA ADALAH BUKAN DI SURGA

Nah sekarang, kita kembali untuk memusatkan pikiran yang penuh guna membongkar rahasia yang 
tersimpan dalam ayat: "...Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya 
ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) 

Ternyata disini Allah telah mendeklarkan bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan tubuh 
"...Aku telah menyempurnakan kejadiannya...(Al Hijr : 15: 29) dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) 

Sekarang timbul pertanyaan,

Apakah Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan yang memiliki tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)
bisa kekal di dalam surga ?

Jawabannya tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”...mereka itulah penghuni-penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 10) ”...dalam jannah yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 9) 

Ternyata, mereka yang hidup didalam surga dan mereka yang hidup di dalam neraka adalah mereka 
hidup ”...kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 10) 

Nah, kalau mereka hidup kekal di dalam surga dan di dalam nereka, maka mereka tidak mungkin 
hidup dengan tubuh.

Mengapa mereka tidak mungkin hidup dengan tubuh di dalam surga dan di dalam nereka ?

Karena tubuh adalah tidak kekal.

Yang kekal adalah ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) 

Jadi, selama Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan memiliki tubuh dan hidup di surga dan di 
neraka, maka mereka adalah tidak akan hidup kekal.

Karena itu, apabila Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan ada di surga dan di neraka, maka hanya 
”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh mereka yang bisa hidup kekal di surga dan di 
nereka.

KALAU ADAM, MALAIKAT, JIN, IBLIS DAN SYAITAN ADA DI SURGA DAN DI 
NERAKA , MAKA HANYA RUH KU DARI MEREKA YANG HIDUP

Sekarang, karena Adam dan istrinya memiliki tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) di surga, maka 
Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, termasuk malaikat, jin, iblis dan syaitan, karena mereka 
masih memilik tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)  
ADAM DAN ISTRINYA DIKELUARKAN DARI SURGA BUKAN KARENA 
DIGELINCIRKAN OLEH SYAITAN

Nah, karena penghuni di surga dan di neraka adalah kekal, maka penghuni surga dan neraka adalah 



hanya ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)  yang keluar dari tubuh mereka ketika mereka meninggal dunia.

Oleh sebab itu, ketika Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan yang diciptakan langsung dengan tubuh
dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) oleh Allah di surga, maka mereka tidak bisa hidup kekal, dan 
mereka harus keluar dari surga ”...Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh 
bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi...” (Al Baqarah : 2: 36)

KARENA RUH KU YANG HIDUP KEKAL DI SURGA DAN DI NERAKA, MAKA ALLAH 
AKAN MEWAFATKAN ADAM DAN SEMUA KETURUNANNYA, MALAIKAT, JIN, IBLIS
DAN SYAITAN SEBELUM MEREKA MASUK KE DALAM SURGA DAN NERAKA

Sekarang terbongkar sudah ”...mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya...
(At Taghaabun : 64: 10) ”...dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya...(At Taghaabun : 64: 9) karena hanya ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh 
mereka yang hidup kekal di surga dan di neraka.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersimpan dalam 
ayat: "...Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan kedalamnya ruh Ku...(Al Hijr : 
15: 29) 

Ternyata disini Allah telah mendeklarkan bahwa Allah telah menciptakan Adam dengan tubuh 
"...Aku telah menyempurnakan kejadiannya...(Al Hijr : 15: 29) dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) 

Sekarang timbul pertanyaan,

Apakah Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan yang memiliki tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)
bisa kekal di dalam surga ?

Jawabannya tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: ”...mereka itulah penghuni-penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 10) ”...dalam jannah yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 9) 

Ternyata, mereka yang hidup didalam surga dan mereka yang hidup di dalam neraka adalah mereka 
hidup ”...kekal di dalamnya...(At Taghaabun : 64: 10) 

Nah, kalau mereka hidup kekal di dalam surga dan di dalam nereka, maka mereka tidak mungkin 
hidup dengan tubuh.

Mengapa mereka tidak mungkin hidup dengan tubuh di dalam surga dan di dalam nereka ?

Karena tubuh adalah tidak kekal.

Yang kekal adalah ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) 

Jadi, selama Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan memiliki tubuh dan hidup di surga dan di 
neraka, maka mereka adalah tidak akan hidup kekal.
Karena itu, apabila Adam, malaikat, jin, iblis, dan syaitan ada di surga dan di neraka, maka hanya 
”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh mereka yang bisa hidup kekal di surga dan di 
nereka.



Sekarang, karena Adam dan istrinya memiliki tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) di surga, maka 
Adam dan istrinya dikeluarkan dari surga, termasuk malaikat, jin, iblis dan syaitan, karena mereka 
masih memilik tubuh dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)  

Nah, karena penghuni di surga dan di neraka adalah kekal, maka penghuni surga dan neraka adalah 
hanya ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29)  yang keluar dari tubuh mereka ketika mereka meninggal dunia.

Oleh sebab itu, ketika Adam, malaikat, jin, iblis dan syaitan yang diciptakan langsung dengan tubuh
dan ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) oleh Allah di surga, maka mereka tidak bisa hidup kekal, dan 
mereka harus keluar dari surga ”...Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh 
bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi...” (Al Baqarah : 2: 36)

Sekarang terbongkar sudah ”...mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya...
(At Taghaabun : 64: 10) ”...dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 
dalamnya...(At Taghaabun : 64: 9) karena hanya ”...ruh Ku...(Al Hijr : 15: 29) yang keluar dari tubuh 
mereka yang hidup kekal di surga dan di neraka.
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