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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menuliskan masalah tentang mengapa sebagian kecil orang yahudi mencari Tuhan,
tetapi kebanyakan mereka menyembah roh ku, terlebih dahulu penulis memohon ampun kepada 
Allah SWT. Disini penulis mencoba untuk membuka tabir yang menutupi rahasia tentang mengapa 
sebagian kecil orang yahudi mencari Tuhan, tetapi kebanyakan mereka menyembah roh ku, dari 
sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Ada beberapa ayat yang menjadi alat pembuka rahasia Allah tentang mengapa sebagian kecil orang 
yahudi mencari Tuhan, tetapi kebanyakan mereka menyembah roh ku, yaitu ayat-ayat:

"...Kami jadikan rasul itu malaikat, ...seorang laki-laki...(Al An'aam : 6: 9) 

”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 tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali 
dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu 
diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 
Tinggi lagi Maha Bijaksana. (Asy Syuura : 42: 51)

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

”Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan Kami tutup 
mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. (Yaasiin : 36: 9)

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

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

”Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih 
baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Al Mulk: 67: 2)

”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)

 "Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (Al Qiyaamah : 75: 37)

"Dan, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. 
Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". 
Ibrahim berkata: "dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku tidak mengenai orang yang 
zalim". (Al Baqarah : 2: 124)

 
"Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah (Az Zukhruf : 43: 26)



"Dan di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-
berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan 
yang nyata." (Al An'aam: 6: 74)

"Dan Ibrahim berkata:"Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku. (Ash Shaaffaat: 37: 99)

"Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum, dan 
adalah Kami mengetahui nya. (Al Anbiyaa' : 21: 51)

"kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka 
mereka berkata: "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." (Thaahaa : 20: 88)

 
"Allah berfirman: "Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih kamu dan manusia yang lain untuk 
membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah 
kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang 
bersyukur."  (Al A'raaf : 7: 144)

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah." Mereka 
menjawab: ", tapi kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya." 
Dan apakah mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-
nyala? (Luqman : 31: 21)

Dalam usaha membuka tabir penutup rahasia Allah tentang mengapa sebagian kecil orang yahudi 
mencari Tuhan, tetapi kebanyakan mereka menyembah roh ku, penulis mempergunakan dasar 
deoxyribonucleic acid atau asam deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat.

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese sebagian kecil orang yahudi mencari Tuhan, tetapi kebanyakan 
mereka menyembah roh ku, karena mereka menganggap ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) sebagai Tuhan, 
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.

ROH KU YANG DITIUPKAN OLEH ALLAH ADA DI ALAM SEMESTA DAN SEMUA 
ISINYA TERMASUK DIDALAM TUBUH MANUSIA

Nah sekarang, kita masih terus untuk memusatkan fikiran guna membongkar rahasia yang 
tersembunyi dibalik ayat: ”...ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya 



aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah (Az Zukhruf : 43: 26) "...Ibrahim berkata
kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?..." (Al 
An'aam: 6: 74) "...Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara..." 
Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." (Thaahaa : 20: 88)

Ternyata, disini Allah telah memberikan gambaran kepada manusia, bahwa sebagian besar orang-
orang yahudi menjadikan ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) sebagai Tuhan, ”...Samiri mengeluarkan...anak 
lembu yang bertubuh dan bersuara... Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa...(Thaahaa : 20: 88) ”...Ibrahim 
berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-
tuhan?..." (Al An'aam: 6: 74)

Sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa sebagian besar orang-orang yahudi menyembah binatang dan batu ?

Jawabannya adalah

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

Nah, rupanya disini Allah telah meniupkan ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) kepada manusia dan semua 
makhluk hidup serta semua benda-benda mati juga semua yang ada di tujuh langit dan semua 
isinya.

Apa rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang ditiupkan oleh Allah itu ?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dalam rahasia dibalik ayat: ”...Dia...meniupkan ke dalamnya roh-Nya...menjadikan... 
pendengaran, penglihatan dan hati...(As Sajdah : 32: 9) 

Nah, rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) adalah sumber hidup bagi manusia dan semua makhluk 
hidup serta semua yang ada di tujuh langit sekarang ini. Dimana ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) 
dibangun dengan atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen dan atom oksigen.

Nah, dengan alasan adanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang dibangun dengan atom hidrogen, atom 
karbon, atom nitrogen dan atom oksigen inilah sebagian besar orang-orang yahudi menjadikan 
binatang dan batu sebagai Tuhan yang harus disembah "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala
sebagai tuhan-tuhan?..." (Al An'aam: 6: 74) ”...anak lembu yang bertubuh dan bersuara... Inilah 
Tuhanmu dan Tuhan Musa...(Thaahaa : 20: 88) 

SEBAGIAN BESAR MANUSIA DI SELURUH DUNIA MASIH ADA YANG 
MENGANGGAP BAHWA ROH KU YANG ADA DIDALAM MAKHLUK HIDUP DAN 
DIDALAM BENDA MATI MEMPUNYAI KEKUATAN  

Sekarang, mengapa sebagian besar manusia di seluruh dunia masih ada yang beranggapan bahwa 
”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan benda-benda mati harus 
ditakuti dan harus disembah ?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dalam rahasia dibalik ayat: "...kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami 
mengerjakannya...(Luqman : 31: 21)  



Nah, ternyata mereka itu hanya mengiktui apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. 
Mereka tidak mau merobahnya, karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh 
nenek moyang mereka adalah benar.

KESIMPULAN
 
Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat: ”...ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Sesungguhnya aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah (Az Zukhruf : 43: 26) "...Ibrahim berkata kepada
bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?..." (Al An'aam: 
6: 74) "...Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara..." Inilah 
Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." (Thaahaa : 20: 88)

Ternyata, disini Allah telah memberikan gambaran kepada manusia, bahwa sebagian besar orang-
orang yahudi menjadikan ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) sebagai Tuhan, ”...Samiri mengeluarkan...anak 
lembu yang bertubuh dan bersuara... Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa...(Thaahaa : 20: 88) ”...Ibrahim 
berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-
tuhan?..." (Al An'aam: 6: 74)

Sekarang timbul pertanyaan,

Mengapa sebagian besar orang-orang yahudi menyembah binatang dan batu ?

Jawabannya adalah

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

Nah, rupanya disini Allah telah meniupkan ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) kepada manusia dan semua 
makhluk hidup serta semua benda-benda mati juga semua yang ada di tujuh langit dan semua 
isinya.

Apa rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang ditiupkan oleh Allah itu ?

Jawabannya adalah

Tersembunyi dalam rahasia dibalik ayat: ”...Dia...meniupkan ke dalamnya roh-Nya...menjadikan... 
pendengaran, penglihatan dan hati...(As Sajdah : 32: 9) 

Nah, rupanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) adalah sumber hidup bagi manusia dan semua makhluk 
hidup serta semua yang ada di tujuh langit sekarang ini. Dimana ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) 
dibangun dengan atom hidrogen, atom karbon, atom nitrogen dan atom oksigen.

Nah, dengan alasan adanya ”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang dibangun dengan atom hidrogen, atom 
karbon, atom nitrogen dan atom oksigen inilah sebagian besar orang-orang yahudi menjadikan 
binatang dan batu sebagai Tuhan yang harus disembah "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala
sebagai tuhan-tuhan?..." (Al An'aam: 6: 74) ”...anak lembu yang bertubuh dan bersuara... Inilah 
Tuhanmu dan Tuhan Musa...(Thaahaa : 20: 88) 

Sekarang, mengapa sebagian besar manusia di seluruh dunia masih ada yang beranggapan bahwa 
”...roh Ku...(Shaad : 38: 72) yang ada dalam tubuh makhluk hidup dan benda-benda mati harus 
ditakuti dan harus disembah ?

Jawabannya adalah



Tersembunyi dalam rahasia dibalik ayat: "...kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami 
mengerjakannya...(Luqman : 31: 21)  

Nah, ternyata mereka itu hanya mengiktui apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. 
Mereka tidak mau merobahnya, karena mereka menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh 
nenek moyang mereka adalah benar.
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